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 ١ © ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 ءارمألا ةيحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك (ب١)

 باهولا دبع خيشلا يديس مدقلا خسارلا لماكلا خيشلا ىلاعت هبرب فراعلا بطقلا انالومو انديس فيلأت

 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب

 .نيمآ نيعمجأ نيملسملاو 'همولعبو هب ىلاعت هللا انعفن

 "[رخآ باتكو]

 "«[نيعتسن هبو] ميحرلا نمحرلا هللا مسب (أ7)

 انديس نأ دهشأو «نيبملا قحلا كلملا هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 محلآ ىلعو نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىبعو هيلع ملسو لصف مهللا ءنيفلكملا عيمج ىلإ هلوسرو هدبع دمحم انيبنو

 .نيمآ ”مهللا «نيرهاذلا رهدو نيدبآلا دبأ نيمئاد ًامالسو ةالص «نيعمجأ مهبحصو

 هتعضو ءرخآلا عم |مهنم لك بدأ نايبو هسكعو ريمألل ريقفلا ةبحص ' طورش نايب يف سيفن باتك اذهف دعبو

 «نيرخأتملاو نيمدقتملا نم هلثم عضو ىلإ ينقبس ًادحأ ملعأ ال ,ءارمألاو ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا انناوخإل

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر نيلماعلا ءايلعلا مالك رون عاعش نمو ةرهطملا ةعيرشلا رون عاعش نم هلك كلذ تسبتقا

 يف هناوخإ حصن يف هنع بئان ناسنإلا باتك نإف .يتوم دعب هب عفنلا ءاجر سورطلا هذه يف ”همقر ببس ناكو
 نآلا هفيلأتب يدصق وه اذهف «ءكلذ ىلع بترتملا باوثلا لوصحو ةعيرشلا ”ةرصن ثيح نم هتام دعبو هتايح

 ال قذاحلا نأل قاذحلا نود انناوخإ نم نيلفغملاب باتكلا اذه عضو تصصخ نأ يخأ اي ملعاو '.ملعأ هللاو

 ءاهقفلا نم لفغملا '' جذاسلا فالخب ةرخآلاو ايئدلا يف هيلع هتبقاع نسح ىلإ رظنلا دعب الإ ءيش لعف ىلع مدقي
 .دهاشم وه اى ءاهتبقاع ىلإ رظن ريغ نم (ب1) رومألا لعف ىلإ ''رداب امبر هنإف ,ءءارقفلاو
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 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا 0

 ''ًأدبي نأ ءيش عوقو نم ريذحت يف ًاباتك فلأ نمل يغبني :لوقي ”هللا همحر صاوخلا '"ًايلع يديس تعمسو

 نم مهعابتأ جوعنا اوجوعنا نإف «نامز لك يف سانلل ةودقلا مه نيتفئاطلا نيتاه نأل ءارقفلاو ءاهقفلا ريذحتب

 ةودق هللا هلعج نم لك ىلع بجي :لوقي هتعمسو .ابلاغ مهئارو سانلا ماقتسا اوماقتسا نإو مهئارو سانلا

 ىلع ةمحازملا نعو هللا مراحم ىلع ًافيفع هنيد رومأ يف ًاعرو ايندلا يف ًادهاز نوكي نأ ءارقفلاو ءاهقفلا نم سانلل

 .نيلضملا ةمئألا نم بتكُيف كلذ يف نولفغملا هعبتي نأ ًافوخ «ءاينغألاو ءارمألاك ايندلا ءانبأ دحأ ةبحص

 :مهل '"لوقيو ًاليلد هل اوفرعي مل لعف لك يف هب ءادتقالا نم هباحصأ رذحي هنع هللا يضر يروثلا نايفس ناك دقو
 .ىهتنا «ينيد رمأ يف '"تصلخ دق لجر ينإف «ةماقتسالاب يل دهشي ام ىلع مكعالطإ ريغ نم يب اودتقت نأ مكايإ

 مكحب ةيفوصلاو ءاهقفلا نيب مسالا يف سانلا رياغ امنإ :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 هجو ىلع هملعب لمع ملاع هنأ يفوصلا ةقيقح ذإ .سكعلابو هيقف يفوص لك نأ قيقحتلاف الإو ,حالطصالا
 قراوخلاو تاماركلا نم ةيفوصلا دي ىلع عقيم امأ .دبأ دحلا اذه نع هب ىقري دحأ ردقي الو ريغال صالخإلا

 (1") ينوصلا وهف كلذك هملعب لمع هيقف لكف ءصالخإلا هجو ىلع ةنسلاو باتكلاب لمعلا ةجيتن وه !نإف
 .ىهتنا يلو هلل سيلف هللا ءايلوأ ءاملعلا نكي مل اذإ :هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا مالك يفو .ًاقح

 اهتعضو انإو .هلثم نع مهتانغتسال ءارقفلاو ءاهقفلا نم قاذحلل ةلاسرلا هذه تعضو ام يننأ ملعف

 برقتلاو ءارمألا ةبحص ىلع نومحازتيو ,رومألا بقاوع ىلإ نورظني ال نيذلا مه مهنأل طقف مهنم نيلفغملل
 باب حتقو لذلا نم كلذ يف ام ىفخي الو .مهيلع ةقدصلا هجو ىلع ولو «مهايند نم ءيش لوصح لجأل مهنم

 ةبحصلا صالخإ نأ قيقحتلاف الإو ؛مهنيد رمأ يف سانلل ةودقو ملعلاو نآرقلا ةلمح نم مهنوك عم مهل ءاردزالا

 نم نأ يخأ اي كيلع ىفخي ال مث .دحأ نود دحأب صتخي ال ًاضعب مهضعبل سانلا عيمج قح "يف هب رومأم هلل
 :نولوقيو هلعف ىلإ سانلا رظني نأ ًافوخ هيف عوقولا نم وه هتمالس دعب الإ ءيش نم رذحي ال نأ فلؤملا قذح

 نم :اولاق دقو .هكرت ىلوألاف ةحيحص ةجح نكي مل نإو اذهو ؟'”هيف عقاو وه ءيش نم نالف انرذحي فيك
 اموصعم هثروم ناك |ىف هِي هثرومل عبتلا مكحب تافلاخملا نم اظوفحم نوكي نأ هللا ةرضح ىلإ يعادلا طرش

 رذحأ ال تنك كلذلو .ًاظوفحم ناك نمل رظنلاب هعفن لقألاو ءامهنم ًاظوفحم وه نوكي كلذك للزلاو غيزلا نم
 يسفنل ةحلصم يتقاط بسح هنم رذحلا ماقم يف تنكمت نأ ''[دعب الإ] ءيش نع هريغو اذه يباتك يف سانلا

 مهترذح امم رذحلاو اوملع اهب لمعلاب ناوخإلا عيمج ىلع نمي نأ هلضف نم ىلاعت هللا لأسأف (بال) . يناوخإلو

 ًاحصان هبحص نم لك لاومأ نع ًافيفع ًادهاز ًاعرو ًايفوص ًاهيقف ًالماع ًاملاع مهدحأ نوكيل ؛باتكلا اذه يف هب

 لغتنا 3

 .ىلاعت : ب نم ةدايز

 .يديي :أ

 .نولوقي :ج ب
 .تطلخ :د ج

 .ب نم طقاس «يف١ "'

 .هب ميقاو ب

 .لعفي ال ءيش نع ىتح :ب



 م © ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 رشاعلا نرقلا لئاوأ مهانكردأ نيذلا نولماعلا ءاملعلا هيلع ىرج امك .هضرعو هنيدل ئربتسيل شاغ ريغ هل

 هحرفل حرفي ناكف كلذ عمو «ةيده هل لبقي الو ابارش الو اماعط هريمأل قوذي ال مهدحأ ناكف .اهارقو رصمب

 سبلو هريمأ ماعط نم لكأ امبر مهدحأ نإف ؛مويلا سانلا بلاغ لاح سكع هتبحص قحب ءافو هنزحل نزحيو

 .هفرعي مل هنأك بهذ ةدش يف هريمأ عقو امل مث ءنينس ةدم هسابل نم

 ءارمألا نم هبحصي نم عم ىلاعت هلل ةبحصلا صلخب مل نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 «مهريغو نارقألا نم هضرع يف عقوو هباغتسا نم لك يف ةعبتلا هيلع ناكو ناوهلاو لذلا كلذ هثروأ مهريغو

 لمعلا ىلإ اولخداو ناوخإلا اهيأ كلذ !وملعاف .ىهتنا «صالخإ ريغب ادحأ بحص اذإ هسفن الإ دبعلا نمولي الف
 تاوهش نم مهيديأب ام يف عمطلا مدعو سانلا لاومأ نع ةفعلاو ايندلا يف دهزلا ''مكماكحإب باتكلا اذه يف اهب

 مش اذإ بابذلل عقي امك ؛ءيش يف عمطلا نع هسفن دري نأ عطتسي ملو ناوهلاو لذلا يف مكدحأ عقو الإو ءايندلا

 اوملعاو .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوقالو لوح الو ليكولا معنو مكبسحو يبسح (14) هللاو «نبللاو لسعلا ةحئار

 نأب مكل امالعإ اذكو اذك هب يلع هللا نم اممو يلوقب ''هرخآ ىلإ باتكلا لوأ نم تحرص امنإ يننأ ناوخإلا اهيأ
 :قيفوتلا هللابو لوقأف كلذ متملع اذإ ””[مث] .ةمايقلا موي ىلإ حوتفم ةفيرشلا تاماقملاب دابعلا ىلع حتفلا باب

 ريغو مهسبالمو مهبراشمو مهتمعطأ نع يتفعو ءارمألا ةبحص يف صالخإلا نم يلع هب ىلاعت هللا نم اهمف

 مهعم ريقفلا بدأ نم ةحلاص ''ةلمج 'ريقفلا ركذو ؛يتقاط بسح ايندلا رومأ نم هب عفتني ام رئاس نم كلذ

 دمحب يتغلابم عم «ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب يتأيس امك '"ءهتقاط بسح ةبحصلا قحب مهنمو هنم امايق هعم '”مهمادآو

 مهعم ةيبصعلا راهظإك «ةيناسفنلا ضارغألا يف مهمكح تحت يلوخد مدعو مهشغ مدعو مهحصن يف ىلاعت هللا

 يتبحص يف نولخدي نيح نم كلذ وحنو ءاهيف مه صالخ ال يتلا فئاظولا ةيلوت ىلع مهتدعاسمو مهئادعأ ىلع

 :قيفوتلا هللابو لوقتف باتكلا دوصقم يف "عرشنلو .كلذ ىلع دمحلا هللف هريغ وأ تومب ينوقرافي نأ ىلإ

 راهظإب هيلإ يفرعت ةهاركو ءبوركم ريغ ولو يلإ ءارمألا نم دحأ ددرتيل يتهارك ةدش يلع هب ىلاعت هللا نم امت

 هداقتعاي تسسحأ ينأ (ب4) عقو نإو .تافآلا ينقحلتف يف هداقتعا ةدش ىلإ كلذ ''هرجي نأ افوخ حالص وأ ملع
 الو ينركذي داكي ال ىتح يمسال هنايسنو ينع هعفد يف لجو زع هللا ىلإ] تهجوت حالصلاو ملعلا ''لاك يف

 .ماكحا :ب 7

 .هرخآل هان

 .د نم ةدايز

 .ج اب نم طقاس «ريقفلا» 7

 هاون 1
2 

 .حالص وأ ملع دوجو :د 57
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 ىفطصمو ''يوازمحلا مناج ريمألاك رتافدلاو قجانسلا ءارمأ نم ريثك عم كلذ لثم تلعف دقو .هرطاخ ىلع رمأ

 .ينع مهبولق هللا فرصف قرايز ىلع اومزع مهنأ ينظ ىلع بلغ نيح مهريغو رادرتفدلا نسحو ديبز اشاب
 مكعم ام عيمج نإف ؛مكروزي ءارمألا نم دحأ اونكمت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ىلع هويفاكت نأ مكل حصي ال مكنأ اى «ةدحاو ةرم مكيلإ هيشم ىلع هيفاكي ال ابر اهماوثو ةح اصلا لامعألا نم
 ضيقي نأب ولو ءمكنع هرفنيو مكملعو مكحالص هنع رتسي نأ هللا اولأس او .ةرم نيعبس هيلإ مكيشمب ةرملا كلت

 هللا نم ةحماسملا هل نولأستو كلذ يف هنوحماست مث .يعرش قيرطب مكصئاقن هل ركذيو هدنع مكحرجيو اودع مكل
 ةبحص نإف مكسفنأل طايتحالاب ًاذخآ سفن ظحل هيخأ ضرع نم ىفشتي يذلا يرشبلا ءزجلا ثيح نم ىلاعت
 ال اقافنو ءاير اهلك هلامعأ دجول ةريصبلا نيعب هسفن مكدحأ لمأت ولو .ةرخآلاو ايندلا يف تافآلاب ''ةقنتخم ءارمألا

 ًالمع نيحلاصب متسل مكنأ هللاب هل اوفلحاف مكيف هداقتعا ةدش ريمأ نم متملع اذإو .اهنم ًائيش قحلا لوبقل حلصي

 نع ةينغ يف نحن :هل اولوقف ةبحصلا مكنم بلطي ريمأ مكءاج اذإ :لوقي هتعمسو .ىهتنا ءمكسفنأب مكنظ ةبلغب
 أرطت ابر يتلا بئاصملاو دئادشلا يف ةكراشملا ىلع الو كتبحص قحب مايقلا ىلع ةردق انل سيلو ؛كيلإ ةجاحلا

 الإ هب قطنلا ىلع ردقي ال رمأ اذهو .كانيحصل كلذ ىلع ةردقلا انسفتأ نم انملع اننأ ولو «ةرخآلاو ايندلا يف كل

 .هرمع نم ”ةظحل "'[ولو لجو زع هللا نع هلغشي ءيش لك نم فاخو اهتاوهشو ايندلا يف دهزلا ماقم مكحأ نم

 كددرت ببس ام :هل تلقف رصم رتافد ضعب ىلإ ددرتي حالصلاو ملعلاب رهتشا دق يناوخإ نم اصخش تيأر دقو

 نارقأ نم كنأ كسفنب "*نظت ءيش يألو :هل تلقف .ينارقأ نم نيحلاصلاو ءاملعلا بحي هنأ ينغلب :لاقف ؟هيلإ

 :هل لاقو هنذأ يف هللا هظفح نمحرلا دبع يدلو هيلإ رسأف .لوقي ام ىرد ىف ؟كتبحمب هبلاطتو نيحلاصلاو ءاملعلا
 اهاقو كلذ كردتساف .مهنم انأ ينوك نع رظنلا عطقب نيح اصلاو ءاملعلا بحي هنوكل هيلإ تددرت !نإ :يدلاول لق

 هنارقأل ريمألا داقتعا ةرثك بحأو ايندلا يف دهزلا مكحأ نم ةبترم يه امنإو «كتبترم هذه تسيل :هل تلقف .يل

 .ىهتنا «كلذل هردص حرشناو حرفل مهل اهاطعأو هفئاظو عيمج نم رمألا يلو هلزع ول ثيحب هسفن ىلع مهمدقو

 ةينب الإ مكيلإ يشمي ءارمألا نم ادحأ اونكمت نأ مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ىلع راغأل ينإ هللاو :لوقي هنع هللا يضر ناكو .[ىكتيد يف !ىقحلت ةعبت هيلع الو مكيلع نوكي ال نأب ةحلاص

 .ةئيسلا يعابط نم نسحلا ”*هعبط قرس !برف ؛يلثم سلاجي نأ يف دقتعي يذلا ريمألا

 داحآ نم هيلإ دحأ ددرتي نأل ًالهأ هسفن ىأر ريقف لك :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو
 ناكف هنم ًاعضاوت رثكأ ناك ابر ءارمألا ضعب نإف ؛هسفنل شاغ وهف (15) رباكألاو ءارمألا نع ًالضف سانلا

 .يوازمحلا ريمألا :ب *
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 كترضح سجنأ نأ فاخأ ”'ينأ الول :يل لوقي ةرم قجانسلا نم ريمأ ىلإ لسرأ دقو .ىهتنا «:ةجرد كلذب ىقرأ

 يأف .ىهتنا كلذ تلعف تنكل هب هللا تيصع ناسلب مالسلا كل تلسرأ اذإ كعم بدألا ءيسأ وأ ترضح اذإ

 مكبحصي نملو مكسفنأل اوطاتحاو ناوخإلا اهأ كلذ اوملعاف !مكتناومخإ نم يمخأ اي كلذ لثمب قطني هارت ريقف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,مكبحص نمو مكسوفن اوشغت الو مهريغو ءارمألا نم

 ةبيطب يتعاط تحت هلوخد ينظ ىلع بلغ ”"نإ الإ ءارمألا نم ًادحأ بحصأ ال نأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 ال كلذو .ًاروف اهنم ةبوتلا هيلع بجي يتلا يصاعملا ةلمج نم يتعاط نع هجورخ ىري ثيحب رايتخاو سفن

 الإ لعفي ال ديرملا ةلزنمب ريقفلا ةبحص يف ريمألا نإف] .هيف وه ام ىلعأ وه ام ىلإ بدألا يف "'هتيقرت نم '*نكمي
 دقف «كلذ يف فقوتف ءارقفلل كلام عيمج نع جرخا وأ ةرامإلا نم كسفن لزعا :هل لاق ولف «هخيش هب هرمأي ام

 .ةيحصلا فانئتساو ةبوتلا هيلع بجوو ريقفلا ةبحص نع جرخ

 نع جورخلاب هبلق حرفيو ؛"[هردص حرشني ال ريمأ لك :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 حلصي الف «كلذب هخيش هرمأ اذإ هنيتاسبو هرود فاقيإو هقيقر قاتعإو هتاسن قيلطتو هلام عيمجو هفئاظو عيمج
 نم رقحأ ؛'ايندلا نم هنع جرخ ام عيمج نأ ىأرل هيف ًادقتعم ناك ول هنإف .هيف هداقتعا ةلقل هحبصي نأ ريقفلل

 زع هللا ةسلاجمك «نيرادلا زع اهيف يتلا تاماقملا نم هل هيقري ؛"نأ هخيش ديري امل ةبسنلاب ضرألا نم ةاصح

 قفاوأ ال ينأ هانررق ام ملعف (ب5) .ىهتنا ؛هتاضرم نم ءيش نع هضارعإ مدعو هتدابعل غرفتلاو لجو

 اوعدأ وأ هودع ىلع هعم ًابصعتم نوكأ نأ ينم ديري نأك هدارم تحت يلوخد بلط ىلع هتبحص يذلا ريمألا
 همكح تحت لخدأ ال ينأ هل يتبحص لبق هيلع طرشأ اهنإو «هللا ريغل ءارمألا بحصي نم كلذ لعفي اك هيلع

 هللا ىلإ تهجوت «هنع هودع ديك *'در ىلع هدعاسأ ينأ ينم بلط اذإو .هسفن ىوه قفاوي امم ءىش يف هدارمو

 يف الز يهيلع كرد ذا رتل قيل لا هوانغ نهد ىدعلا كلذ ندع نأ هتايفسأو هناينابةئاسو لووع
 ءيش يف هلمعتسي ملو '"نيبرقملا رودص نم هلعج هودع قح يف كلذ ينم باجتسا اذإ ىلاعت هللا نإف .نونزحي

 ْعقذا» ىلاعت هلوق نم اهتطبنتسا ةنسح ةسايس يهو ءيتح ريخب ربمألا كلذ نع ًالضف نيملسملا نم ًادحأ يذؤي

 ءارمألا عم ًارارم قلخلا اذهب تلمع دقو . !*«ميِمح لَو نأكةَوادع ُهَي َو َكَنْيَب يذلا اَدِإَف ٌنَسْحأ يه يتلاب

 .نا ينا فاخأ ال ول :ب
 .دوجوم ريغ نا ا

 .نكم نأ *
 .ةيقرت :أ 5

 .دأ نم طقام نيتفوقعملا نيبام '"'

 .هنع ايندلا نم جرخا ام عيمج :ب

 .ب نم طقاس «نأا 1

 .ىلاعت :ب *"'

 .فرص :جا

 .هلعجي ملو :ب 5
 '* فصلت٠ 1"



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا # 1

 نأل ًادبأ هلهأ وأ هلام وأ هدسج وأ هنيد يف "هيذؤي ءيشب ودعلا ىلع وعدأ الف ءءادعأ مهو ينوبحصي نيذلا

 اهتبحم انيلع بجيف مالسإلا يف انل خأو لجو زع هلل دبع نيريمألا نم الك نإف .لدعلا ماقم نع جورخ كلذ
 رضي ال اب *”[امهنيب مكحي نأ لجو زع هللا انلأس] امهنيب '"مكحلا ؛*نم دب الو ناك نإو .هادبع امه نمل ًاماركإ

 .هيلع هب هللا مكح [مب امهنم الك ””ىضري لب «نيقيرفلا دحأ
 دحأ دي يف (أ5) ةفيظو ديري ريمأ *”ةلمح يف اولخدت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 اودادزاف مهريغ *”وأ ءاملعلا رباكأ مكيلع قاس نإو «سوفنلا ظح ىلإ لدعلا نع جورخ كلذ نإف اهقحتسي نمت

 ةفيظولا ”*كلت ىلإ لوصولا قيرط هيلع رسعي نأ لجو زع هللا اولأست نأ هل مكتدعاسم اولعجاو «ةرفن هنم

 هب رفظو اهذخأ مث ءايندلا نم ””ضرغب اهيلع ىعسو مكتراشإ نع جرخ نإ مث .ةفيظولا بحاصبو هب ةمحر
 زع هللا ةئيشم تحت هوكرتا لب هتلمح اولمحت نأ مكايإف هل ةازاجم هتبوقعو هلزع يف ىعسو ةفيظولا كلت بحاص

 اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ,ميحر روفغ وهف هنع افع نإو ءقحتسي ام *”ضعب نم كلذ ناك *”هبقاع نإف .لجو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هيلع اولمعاو ناوخإلا

 ناك نإ الإ ةعرسب هللا دنع هجئاوح ءاضق ينم ديري ريمأ ةبحص يف لخدأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 ةعرس رادم نأل كلذو .يميلقإ وأ يتدلب يف نيذلا نيحلاصلاو ءاملعلا نم ”ًافرع «ينارقأ عيمج ىلع ينحجري

 ةدش ىعدا نمف «ريقفلا ماقم '' ولع ىلع ال ”*ريقفلا يف ةجاحلا بحاص داقتعا ةدش ىلع اهئطبو جئاوحلا ءاضق

 اقداص ناك ول ذإ .هاوعد يف قداص ريغ وهف ءىذألا لك هاذآو هيلع هودع رصتناو لذخ مث ءريقف يف هداقتعا

 ةيبرت رجح يف ريمألا نإف .ءيشب هؤوسي نأ ىلع مهنم دحأ ردقي ملو نيدساحلاو ءادعألا ديك نم ىلاعت هللا هاحل

 .هتشهنو هتسرتفا (ب”7) اهنضح نم هذخأي نأ دارأ نم لكف ءاهنضح يق ةوبللا دلوك ريقفلا

 فقوف ًاولدالو ًالبح دجي ملف اهنم برشيل رثب ىلإ ىتأ هنأ هنع ىلاعت هللا يضر يماطسبلا ديزي بأ نع يك
 بجعتف .نهرارج نألم ىتح نمل ءاملا دعصف ًارس مالكب رسلا يف نمهمهف لبح ريغب لافطأ تانب تءاجف .ًاريحتم

 .هب !ب نم ةدايز

 .ب نم طقاس «نم»
 .هل :ب نم ةدايز

 .ج ب نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 .يضري :أ
 .ةلمج :جا

 وزب
 .كلذ :أ

 ٠ ضوع :ج « ض رع :ب
 .هتبقاع :حا

 .ب نم طقاس «ضعب نم"
 .ًافوخت :د

 .رقفلا :أ *“

 .أنم طقاس «ولع» “٠
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 ديزي وبأ انأ :نه لاقف .ديزي يبأ ةكربب يديز رثب اي :اهل انلق :نلقف ؟رئبلل متلق اذام :نهل لاقف كلذ نم ديزي وبأ

 حصي ال تنأو ,حالصلا كيف انداقتعا قدصب يه امنإ انل رئبلا ةعاط :نهيف ةينب هل تلاقف ؟رئبلا ءام يل دعصي ملو

 7'سيل ةجاحلا بحاص نم هنارقأ ىلع هحيجرت ريقفلا بلط نأ ملعف .ىهتنا ءحلاص كنأ كسفن يف دقتعت نأ كل

 اهيأ كلذ اوملعاف .ةجاحلا ءاضق ةعرسل ةليسو وه امنإو ءيرشبلا ءزجلا ىلع داز ”[ب سفنلا ظح قيرط نم

 مل نإو «رهاظلا هماقمب قئاللا داقتعالا لك هومتدقتعا نإ الإ '؟ءمكجئاوح ءاضق ريقف نم اوبلطت الو ”"ءارمألا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,مكيعس باخو أططش هومتفلك الإو ”*,هودقتعت مل نإف كلذك رمألا سفن يف وه نكي
 الو هماعط نم لكألا ينفلكي ال هنأ هيلع طرشأ نأ دعب الإ ًاريمأ بحصأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 مث .هنع تضرعأ الإو «هتبحص سفن حارشناب كلذ ىلإ ينباجأ نإف .هل يتبحص ةدم هاياده نم ءيش لوبقل

 يجورخب هتملعأ «كلذ وحنو ةباد وأ بيط وأ ةوسك وأ ماعط وأ دقن نم ةيده يلإ لسرأو كلذ ىلإ ينباجأ نإ

 اياده لوبق "كتيهارك يف (أ7) ةقداص تنك كنأ ول :اهل تلقو مولب يسفن ىلع ''تعجر مث ؛هتبحص نع

 نم هللا يرفغتساف ءاهريغو مساوملا يف كيلإ هاياده نم ءيش لاسرإ "'هيتيسنأو كبلقب هيتعفد تنكل ”*ءارمألا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ناوخإلا نم هب لمع نم لق بيرغ قلخ اذهو .هاياده لوبق ةهارك يف كقدص مدع

 ةدش يلإ ام بحأ لب ؛ةيعرش ةحلصمل الإ يف ءارمألا نم دحأ داقتعال يتهارك ةدش يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 بلاغ نإف .هسكع وأ اصلاخ هلل ًاريقف بحصي ريمأ لقف .يرشبلا ءزجلا ىلع داز اهب ينع هدعبو يلع هراكتنا

 هتلمح لمحتيل ريقفلا ""[بحصي اهبر ريمألا نأ امك هايند نم ًائيش لانيل ريمألا مهدحأ] بحصي اهبر ءارقفلا
 مل نم فالخب «ةراغلا در هيلع بجو ةرافخلا لكأ نم :اولاق دقو .ايادحلا نم هيلإ هلسري ام ريظن يف دئادشلا يف

 .اهيف ىلاعت هلل رمألا ملس ءاش نإو ةراغلا در ءاش نإ هنإف ؛ةرافخلا نم لكأي

 هيلإ ءيش لاسرإ نع هلجي نأ ريقفلل ريمألا ميظعت ةمالع نم : لوقي "'هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ال نيذلا نيذاحشلاو نيباصنلا ةلمح يف هلاخدإو هل هراقتحا ىلع ةمالع هيلإ كلذ لثم لاسرإ نإف ءايندلا رومأ نم

 بحي هنأ ىلعو هيف هداقتعا ةلق ىلع ""[كلذ] لد املك ريقفلل ايادحلا ريمألا رثكأ املك :لوقي هتعمسو .مه هللا أبعي

 .جب نم طقاس «سيل» “٠
 املا يزن

 .ناوخإلا :د

 .جئاوح :د

 .كلذك :ب 5

 .تلعجو !ج ءتهجو :ب

 .كتهارك :د ""

 .ريمألا : جاب

 .هتيشنا :ج «هتيسنأ :د ب

 .ب نم طقاس نيتفوقعملا نيبام *
 .ب نم طقاس ةهللأ همحر#

 .دأ نم طقاس «كلذ» "
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 كلذ ناك] :لوقي هتعمسو .ىهتنا «هيلإ اهلسرأ امل مغلا اهب هل لصحيو ايندلا هركي هنأ هنم ملع ””هنأ ولو .ايندلا

 ءاعد ةباجتسا مدعب ريمألا "![ىلع امهررض (بال) عجري ام لوأ هماعط نم لكألا وأ ريمألا ةيده ريقفلا لوبق

 وأ مارحلا ةلمج نم ريمألا لالح نوكي اهبرو .ريقفلا ماقمل رظنلاب ةهبشلا هيف بلاغلا ءارمألا ماعط نإف .هل ريقفلا

 .عرولا لئاسم نم يناثلا مسقلا يف كلذ نايب يتأيس امك .هماقمل رظنلاب ريقفلا دنع تاهبشلا

 نم ادحأ حجري ال نأ ريقفلا بحص اذإ ريمألا ىلع بجي :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 هماعط نم ائيش همعطي الو ”"[ةيده هيلإ يدبم ال] نأ كلذ ةمالع نمو ؛""هيلع هرصع يف نيدوجوملا خايشألا

 ””ءارمألا اياده لوبق ريقفلا بهذم نم ناك ول لب .هئاعد ةباجإ عنميو هبلق فلتي اليل هسابل نم ائيش هسبلي الو

 هتعمسو .هخيش نيدلو هسفنل ةحلصم هعنم ريمألا ىلع بجو '*«ريمألا نم كلذ بلطو مهماعط نم لكألاو
 بحاص نأ ولف ""[.ريقفلا ىلع ال] ريقفلا يف اهبحاص داقتعا حيجرت ىلع جئاوحلا ءاضق ةعرس يف رادملا :لوقي

 هداقتعا مظع هنأ ولو ؛هتجاح ءاضق ىلع بطقلا ردقي مل هتجاح ءاضق ىلع ثوغلا بطقلا يف هداقتعا لق ةجاحلا

 هتزعب ةيطإلا بتكلا ضعب يف مسقأ ”'ىلاعت هللا نإف .كلذل ًالهأ هلعجو هتجاح ىلاعت هللا ىضقل سانلا داحآ يف
 هتجاح ىضقف «لحملا كلذ يف ارضاح ىلاعت قحلا ناكو الإ لحم نم ةجاح هديبع نم دحأ بلطي ال نأ هلالجو

 *'[بارسلا يف ىلاعت هلوقب] دصقم لك دنع ًادوجوم ىلاعت قحلا نوك ديؤيو .دبعلا كلذ لذخي نأ ىلع ةريغ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هل نطفتي نم لق ضماغ رس (أ8) اذهو *””ُهَدْنع هللا َدَجَوَول

 ىلإ نحيط نم لافقالا لإ هظدشز ف داضعأ ةلقادل ثدح ريمآلا تدجو اذإ نأ لع قاحت للا نما

 رتخا هل تلقو ةقاطلا *[بسح] هيف هداقتعا تنسح هيف داقتعالا ليلق هتيأر كايا نم دحأ ةيحص

 يضقيل يلع هيف كداقتعا حجرت نأ امإو «ةعرسب كتجاح كل *؛ىضقأل هيلع يف كداقتعا حجرت نأ امإ كسفنل

 **"صخش يف كداقتعا حيجرت عم رئاد اهئاضق نإف .ةجاح ءاضق هنم الو ينم بلطت ال كنأ امإو .,كتجاح كل

 عقي اممو .كيعس باخ الإو «كتجاح ءاضق هنم بلطا مث مهنم صخش يف كداقتعا حجرف «نيحلاصلا نم ام

 دنع الو هللا دنع ال اهئاضق ىلع ردقأ الق ؛هتجاح ءاضق ينم بلطي داقتعا ةلقب يناتأ ابر يباحصأ زعأ نأ يل

 .ب نم طقاس (هنأ) "
 .ج نم طقاس كلذ ناك» ءب نم طقاس نيتفوقعملا نييام '“
 .هيلع الو ةيده هيلإ هيدهب هرصع يف :ج ؛هيلع امو ةيده هيلإ ىرشب :ب نم ةدايز **
 .ج ب نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام "“
 .ريمألا :أ 1

 .ريقفلا :بأ "

 .أ نم طقاس نيتفوقعملا نيبام "“

 ب نم طقاس «ىلاعت» *:

 .ج ب نم طقاس نيتفوقعملا نيبام *'
 "8 «رونلا *'
 .دأ نم طقاس 46

 .يضقا نأ لجأل :ب
 .مث :دأ نم ةدايز
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 يذلا دقتعملا يطعأ برو ؛نوكي ام عرسأ يف هللا نذإب هتجاح يضقأف داقتعا ةدشب هفرعأ ال نم يناتأ ابرو «قلخلا

 هيو صخش ةرم ينءاجو .ىفشيف كلذ لعفيف ءاهب رخبت :هل لوقأو ضرألا نم ةشق هتاوادم نع ءابطألا زجع

 دشأ هدقتعت نم يدي ىلع الإ هنم ىفشت ال رمأ اذه :هل تلقف .هتيحل سمت هنطب تراص ىتح ديدش ءاقستسا

 يدنع تنأ :لاقف .كدنع مهيلع حجرل ةفك يف وه عضوو ةفك يف ًالثم رصم لهأ عضو ول ثيحب .داقتعالا

 ةدش كلذب تملعف .ءاد هب سيل راهنلا ةركب يناتأو كلذ لعفف مونلا دنع اهب رخبتي ةشق (ب/) هتيطعأف .كلذك

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .رمألا سفن يف كلذك نكأ مل نإو يف هداقتعا

 هجوب الإ اهدرأ ال هتيده لوبق ينم بلطو ةعيرشلاب ًاملاع ًاريمأ تبحص اذإ ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 اميسال ءايندلاب نيدلل عيب هيف كلذ لثمل يلوبق نوكي نأ فاخأ ينإ :هل لوقأ نأك .هيف سفنلل ةيكزت ال يعرش

 يف دقتعت كنأ ينظ ىلع بلغ دقو] .حالصلا يف دقتعي نم ماعط نم لكآ ال ينأ دهعلا يلع يخايشأ ذأ دقف

 ءاش نإ هذخآ انأو «نيباذكلا نيباصنلا نم ينارت ريصتو يف كداقتعا ريغتي ىتح كدنع كلذ عضف ”*[حالصلا

 مادامو .اباصن اباذك يدنع نآلا ترص دق *”:[يل] لوقي نأ يحتسي ريمألا نإف .هلثم لإ تجتحا نإ ىلاعت هللا

 **[باتكلا نم يناثلا مسقلا يف] كلذ طسب يتأيسو ؛يخايشأ دهع ضقنأ اليل ًائيش هنم لبقأ ال حالصلا يف دقتعي

 نم ضرعب يحالص تعب دقف ريمألا اذه يف هنظ امك رمألا سفن يف ًاحلاص تنك نإ ينأ اضيأ هيف يتأيس هنأ امك
 .سانلا ىلع سيبلتلاب ًامارح تلكأ دقف حلاص ريغ تنك نإ ينأو ءايندلا

 نأ بدألا امنإو ,حالصلا كيف نيدقتعملا نم دحأ ماعط لكأت نأ كايإ :هنع هللا يضر يخيش ةيصو نمو

 ناك ولو «ةقفشلا دشأ هيلع قفشتو ماعطلا نسحأ همعطت اهنإف .اهدلول ةدلاولا ةبحم كبحي نم ماعط نم لكأت

 لمع سيلبإ اي هللا كازخ :لوقتو .هنم ال سيلبإ نم كلذ نإ :ةيصعم يف عقو اذإ لوقتو «ةقسفلا (19) رباكأ نم
 اذإ نوبحملا اذكهو .هيف عقو اهب هيردزت داكت الف كلذب ةداع هل سيلو ءاذكو اذك يف ”"هعقوأو ينبا لقع ىلع

 صقنت ال يصاعملا نم ًائيش ًابكترم كوأر مهنأ ول ثيحب «كنيد لجأل ال كيف ةبحم كعم كلذ نولعفي كومعطأ
 اذه نكلو ؛كحالص لجأل كومعطي مل مهنأل مهماعط نم لكألا كل ءالؤه لثمف '' .[ًائيش] كلذب مهدنع
 ناك ول ام «ةعيرشلاب ًاملاع "':ثحبملا لوأ انلوقب "'جرخو .ردانلا يف الإ هنم ًادحأ دجت داكت ال سانلا نم عونلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .هدر يف ًايعرش ًاهجو هل نيبن لولو ؛هدر انل نإف ًالهاج
 يعامتجا دعب الإ هودع ىلع ينبحاص يذلا ريمألا ةدعاسم يف هللا ىلإ هجوتأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 .قح ريغب همصخ ىلع بصعتلا ةروص يف ينعقويف هيلع ًاملاظ يريمأ نوكي اهبرف «هنم ةيضقلا ماهفتساو هودعب

 .دأ نم طقاس نيتفوقعملا نيبام ”'

 .أ نم طقاس 4

 .د نم ةدايز نيتفوقعملا نيبام ”*

 .هعقاو : 2

 .ب نم ةدايز ءائيش# *“
 .جرخب :جب 9

 .ثحلا :د 3
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 كلبا رفق اذإ هل : ءقح ريغب اهذخأ وه ديري قحب ودعلا كلذ دي يف يه ةيالو ىلع يريمأ ىعسي نأك كلذو

 ا

 (ب9) هتفيظو كذخأ ببسب هتشيعم هيلع تردكو هترهق ام لوط ايف .كلذ لبق كودع ىلع هتلخدأ يذلا ررضلا

 ةبوقعلا نم كودع كعم هلعفي ام در يف كل يتدعاسم بلطت الو كلمع ءازج ذخف «قح ريغب اهيف كيعس وأ

 نإف ؛ةبحملا ىلإ ءاضغبلا نم كنع هبلق ليوحت يف *”ىلاعت هللا ىلإ يهجوت ينو .فيحلاو مللظلا ةحئار يف ينعقوتو
 لبجلا نأل كلذو «ريمأ بلق ليوحت نم هيلع نوهأ ريقفلا هجوتب لبجلا ليوحت :اولاق دقو .رومألا رسعأ نم كلذ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ريمألا فالخب رومألا يف ةيؤرالو هل لقعال

 اذإ هنأل كلذو .هل ةحلصملا لوصح دصقب يريمأ ودعل ةقادصلا رهظأ ينأ يلع هب *“[ىلاعت] هللا نم امو

 رمأ وهو «يريمأ بلقو يبلق بعتأو يتعاط نع جرخ قحب ولو هل يتهاركو هيلع يريمأ عم يبصعت هل رهظ

 ليميل هتببحأ يننأ لاح او وه هيف ةهارك هودع تيبحأ امنإ يننأ يريمأ نظ اهبرو .ءارمألا نم ريثك ىلع ىفخي
 مهءاحصأ نيب يثملا نع نوهزني ءارقفلا نأل ,مهضعب عم ءادعألا بلاغ هيف عقي يذلا ىذألا نع هفكأف يلإ

 عم ارئاد نوكي ابر مهدحأ نإف ءايندلا يف نيبغارلا فالخب مهتاوهشو ايندلا يف مهدهز ةدشل دسافلا ضرغلاب

 فلا يف نظب نأ نمًايقت بحصي يذلا مآل رذحيل .ىبأ مأ ءاش ايندلا نم ءيشب هيلإ نسحأ نم ضرغ

 نخلا نك هتويخ باباقعو: هعم هذهع هضقن ىلع ةمالع كلذ نإف «ناسفن ضرغل هبحأ هنأ هودع بحأ يذلا

 عم ضرغلاب يثملا يب مهدحأ نظ امبر ىتح *'«قجانصلا "*ءارمأ نم مهريغو رمع ينبو ٠٠( رداد ين ف
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءايندلا يف نيبغارلا ءارقفلا بلاغ ىلع ًاسايق هودع

 ًاماعط هل قوذأ ال ينأ هللا دهعب هدهاعأ نأ دعب الإ ءارمألا نم ادحأ بحصأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 «ءاخإ الو دو هنيبو ينيب قبي ملو ؛هتبحص تضقن هريغ وأ ماعط نم ةيده يل لسرأ ىتم هنأو «ةيده هل لبقأ الو

 هتبيه هللا "بهذأ الإ ةيده هنم لبقو ريمأ ماعط ىلإ هدي ريقف دم ام :ضايع نب ليضفلا لاق دقو .ًابيرق رم ايك

 نأ ىلع خايشألا عمجأو .نيمولظملا نم دحأ يف هتعافش الو هحصن لوبقل ةيعاد هدنع قبي مو .هبلق نم هتمرحو

 ديرملاك ريقفلا ةيبرت رجح يف ريمألا :اولاقو .سكعلا '"نود هوسكيو ديرملا معطي نوكي نأ خيشلا “ماقم نم
 جرخو ةخيشملاو ةيلوجرلا ماقم نع جرخ دقف '''ءهلوعت هتجوز وأ هديرم نوكي نأب يضر نمف .ةجوزلاو

 .ىهتنا «هيلإ هناسحإب هيلع هل راص '''يذلا لالذإلا لوصحلا هب عفنلا نع هديرم

 .ج نم طقاس «ىلاعت١ "”

 .أ نم طقاس «ىلاعت١

 .رمأ |

 .سكعلا نود يأ :ب شماه يفو .دأ نم طقاس «نماا 0

 .ريغ نم :ب
 هلوعي :د

 .وه :ةدايز ب
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 الف كل يتبحص ماود ديرت تنك نإ ''":هبحصي يذلا ريمألل لوقي هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 تنك نإ (يسال ءأدبأ ايادهلاو تابهلاو تاقدصلا رتفد يف كدنع مسا يل لعجت الو «مساوملا نم ءيش يف يندقتفت

 كلذو «ءارقفلا ءامدب نوجعم ءارمألا ماعط (ب١٠) :اولاق دقف .كجئاوح يف '””كل ءاعدلا لوبق ينم ديرت

 كلذ لثم نم لكألاو ًابلاغ اهنوعرزي يتلا ضرألا جارخ مهليمحتو مهداصحو مهثرح يف مهل مهريخستل
 نمس وأ فوص وأ شاش وأ خوج نم ريمأ نم ةيده اولبقت نأ مكايإ :لوقي هتعمسو .ريقفلا ءاعد هب دري ام

 دالبلا خياشم نم لامعلا نم هيتأي هنأ كلذ يف بلاغلا نإف ءمنغ وأ زوأ وأ جاجد وأ ركس وأ زرأ وأ لسع وأ

 ائيش ''؟لبقي نأ خيشلاب قيلي الو ,حيحصلا يف تبث امك لولغ مهئارمأل لامعلا اياده نأ مولعمو .فاشكلاو
 بحصي يذلا ريقفلا هبنتيلف .موقلا قيرط نع جرخيو هذخأب قسفي لب «ريمألا هل هادهأ يذلا لولغلا كلذ نم

 "٠ .لاؤس ريغب ءاج ولو ريمألا هل هاطعأ املك دريو «كلذ لثمل ريمألا

 مث لجو زع هلل اريمأ بحص هنأ ىعدا نإ ريقف لك :لوقي '”[هللا همحر] صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 ةفرعم ريمألا بلق نم احمل ًاقداص ناك ول ذإ .هقدص مدع ىلع ليلد وهف ءايندلا نم ًائيش هيلإ ريمألا كلذ ىدهأ

 دحأ لك '""بحي نأ هلل ةبحصلا طرش نم نإف .ايادهلا رئاس نم امهريغ وأ ىولح وأ ةيحض هتقرفت دنع همسا

 يف ريقفلا دادزا املك ناسحإلاو ةيدفا تدقف املك لب ءناسحإ وأ ةيده ةطساو ريغ نم هلل هاخأ نيبحاصلا نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو :ىهتنا «ةبحم ريمألا

 ةفيظو ةيلوت ىلع يتدعاسم ينم ديري هنأ ينظ (أ1١١) ىلع بلغ ًاريمأ بحصأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم انو
 ةدحاو ةرعش يف سيل ىخأ اي :هل لوقأ برو .ةرخآلاو ايندلا يف هيلع اهيف ةبعت ال تناك نإ الإ فئاظولا نم

 لع لما تعش نإف «كيلع ةقفشو: كايف ةيعااينا كل قيضراعلا ةبشأ نشانأ لب»:ةنالولا هذه لغ كدعاست

 لوسر اي نمل :اولاق .ةحيصنلا نيدلا :ِك هلوقب ًالمع كلذ لك «يريغ ىلإ بهذاف تعش نإو ءطرشلا اذه
 ال ةفيظو ةيلوت يف يريمأل يتدعاسم نأ ققحتأو ملعأ انأو .مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو هلل :لاق ؟هللا

 كلذب يلع طخسي فوسف ءايندلا يف كلذب ينع يضر نإ هنأو «نيملسمللو هلو ىسفنل شغ اهيف هل صالخ

 يف هدسفي اف «رادلا هذه نم اهتانزاومو اهتابساحمو ةرخآلا لاوحأ دهاشي ال ريقف لك :اولاق دقو .ةرخآلا يف

 .هحلصي امم رثكأ هتحص

 ةيالو ىلع هودعاستل مكتبحص ديري هريغ وأ ًاريمأ متيأر اذإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 مكنم ديري هنأل ؛درطلا دشأ مكنع هودرطاف «ةلامع وأ برع ىلع ةخيشم وأ فقو ىلع رظن وأ ءاضق وأ ةبسح

 .ةيحصص : ب

 .كلوبق :د

 .الو ريمألا نم ةيده :ب نم ةدايز

 .د نم طقالا ءزجلا ةيادب

 .ج ب نم ةدايز

0 



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا 13 7

 نم هرهظ ىلع هلمحت ام مكدحأ يفكيو مكل لصح نإ «ةرخآلا باذعو ايندلا يزخ يف هل ءاكرش اونوكت نأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ىهتنا ءقئالخلابو هب ةقلعتملا رازوألا

 |ميسالو رباكألا نم دحأ دنع ءوسب هودع (ب )١١ ركذي نأ يريمأل يريذحت ةدش يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 هبلق يف شقتنا اهبر هدنع صخشلا كلذ '””حيرجت نإف «سانلا لاوحأب لهاج وهو دلبلا لخدي ديدج بئان دنع
 مكحب كلذك ديدج بئان دنع هحرجي اودع يريمأل ضيق ابر لجو زع هللا نأ مث .كلذ دعب هتلازإ ترسعف

 .هسفن الإ مهريغو ءارمألا دنع هودع حرجي نم نمولي الف «لدعلا

 ءوسب هودع ركذ نم هرذحي نأ ًاريمأ بحص ريقف ىلع بجي :لوقي ''*هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ىهتنا ءاحبقو انسح ةرثكو ةلق هلثمب هللا هازاج هودع عم هلعف ءيش لك نإف «رذحلا ةياغ

 نم تلكأ نإ ينأل ءاهنم يلكأ نع ًالضف هتبحص يذلا ريمألا ةميلو رضحأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 "نيرضاحلا ضعب ىلعو هيلع تردك لكأ مل نإو «كلذ يف يل سانلا عابتأل نيلضملا ةمئألا ةرمز يف تلخد هماعط

 لكأ ىلإ هوبسنيو هولجخأو ريمألا هجو اورفصف «يب ءادتقا لكألا اوكرت امبرو يلعف ىلإ نورظان مهنإف .مهتقو
 ثول نم ينم عقو ملف .هرطاخ ربحل يروضح يفي الف_.هخيش هنم لكأل ًالالح كلذ ناك ول :اولاقو] «مارحلا
 ًافوخ امإو ءايحلا فيسب امإ «هتيعر لاومأ نم ةعمجم اهلك ةميلولا كلت نأو '''[مارحلا لكأ ىلإ هتبسنو هب سانلا

 يف اهتولمعي يتلا مهتمعطأو (أ7١) ءارمألا مئالو ىلع بلاغلا وه | «كلذ يف ةحلاصلا ةينلا مدعل امإو هنم

 ام ملست داكت ال اهنإف ''"ءمهرهش مامت وأ مهعمج ماعط وأ مهئازع وأ مهروذن وأ مهجيوزت وأ مهدالوأ ناتخ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءيعرشلا هقيرطب ىلوأ هريمأ ةميلو ريقفلا روضح مدعب بابلا دسف «هانلق

 ردق ام فرعيو ظوفحملا حوللا ىري ريصي نأ ىلإ تاماقملا يف هيقرتو يريمأ كيلست يلع هب ىللاعت هللا نم ام

 :بيذاجملا نم دحأ هل لاق اذإ فوخ الو مغالو مه ريبك هقحلي ال ىتح كلذو .هردقي مل امو هيلع ىلاعت هللا

 وأ هبطعي نأ افوخ ًائيش بوذجملا مهدحأ ىطعأ |مبرف .ءارمألا بلاغ هيلع ام فالخ هطعي لو ًالثم ًارانيد ينطعأ

 ديعسلاف .كلذ ىلع بائي داكي الف «هللا ريغل ''؟تالماعملا ةلمج نم دودعم كلذو .هعنم اذإ ءالب '”[هيلع] لزني

 نم اهريغو ةمربملا رومألا نم هيلع هللا هردق ام فرعي راص ىتح هل '"هخيش ةيبرت ىلع ربص نم ءارمألا نم
 .ايندلا نم اوبلط ام مهعنم اذإ بيذاجملا نم فوخ ريغ

 .ج ب نم ةدايز نيتفوقعملا نيب ام
 .مهترهش :ج ب
 .جاب نم ةدايز «هيلع»

 .ةلماعم هعيمح ؛ب
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 ءدحأ ةوطس نم فخي م هللا نم اهلك رومألا دهش نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 مهنم فوخ ريغ نم اوبلط ام ىلاعت هللا لام نم مهريغو بيذاجملا اوطعأو ءارمألا اهمأ كلذ اوملعاف .ىهتنا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .كلذ ىلع باوث بلطالو

 يماقم فرعو ينطلاخ اذإ سلاجملا يف يل هحدم ةرثك هيف تسرفت ار يمأ بحصأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 افوخ راكذألاو تايآلاب ينحدمي املك ينطوحي ناكو ةحلاص كلذ يف هتين (ب 17) تناك نإ الإ .عرولاو دهزلا يف

 بلقلاب يتبحص نع هدرطأ لب ؛هبحصأ ال كلذك نكي ملنإو .لابلاب ًاروطخ ولو «يسفنب بجعلا لوصح نم يلع
 «يتبحص نع هدرطأ ال ينإف ٠"«يل هطيوحت عم ةح اص ةينب اهرهظأ وأ سانلا نع يلاوحأ متك نم فالخب .بلاقلاو

 .ةيلهاج ةيمحو ةيبصع نارقألا ضعب ىلع ينمدقيو ينحدمي نأ لامتحال رذحلا لك هحدم نم هرذحأ نكلو

 هرارسأل ًامتاك هآر نإ الإ ًاريمأ بحصي نأ ريقفل يغيني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 ىلع تنأو الإ رشني كلضفلو عمسي كلوقل نم بحصت نأ كايإ :لوقي هتعمسو .هنيد '"صقن ىلع ًافئاخ
 نم الإ بحصت الو .ةحيحص ضارغأ ريغل قئالخلا بولق يف ًاهاج كل يبريو كبلق يف كبيصي هنإف ءرذح
 ابرف ءاقدصألا امأ .طقف كب يدتقي نمو كيبحمل هرهظيو «كئادعأو كئاقدصأ نع همتكيو كلضف فرعي

 اوعسو دياكملا كل اولمع |برف ءادعألا امأو «نامزلا ءاقدصأ يف بلاغلا وه امك كل دسحلا ةيعاد مهدنع كرح

 لك] :لوقي هتعمسو .ىهتتنا ءابلاغ كيلع ريغتلا نم نامأ يف هعم كنإف ءقداصلا بحملا فالخب :؛ككالهإ يف

 حدم نم املأو ةرارم دجو ريقف لكو '٠*«[هللا ريغل هتبحصف سلاجملا يف هل هريمأ حدم هعاس دنع ةذل دجو ريقف

 حماسي الف ؛رذلا "''يف شيطت نازيم يهو '*.[هل ةيحصلا يف هصالخإ ىلع ةمالع وهف سلاجملا يف] هل هريمأ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءروث دلج نم ةرعشك وه يذلا (أ17١) يرشبلا ءزجلا نم هيف ام ردقب الإ ةذللا يف ريقفلا

 ءارقفلل هنع جرخ ءىشب ينهجاوي ال نأ ءارمألا نم ينبحص نم لك يصوأ '''ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 دوهش نم ابلاغ ريمألا لابب رطخي ام ثيح نم ءارقفلا ماقمب ءاردزالا نم كلذ يف امل مهيلع هقرفأو هنم هذخآل

 بلججي ًائيش تيأر اذإ '"'[رطاخلا] ضبقو مخلا نم يل لصحي ام ىلع ةدايز ؛هتعامجو خيشلا ىلع كلذب هلضف

 «كلذب ينملعت الو بيقنلل هطعأف ءارقفلل ءيش نع تجرخ تنك نإ :هل لوقأو .يتعامجلو يل ايندلا تاوهش

 ١ .يعمال هللا عم يه (منإ ةقيقح ةلماعملا نإف

 ايندلا نم ءيشب ءارمألا نم دحأ مكاتأ اذإ :لوقي '”ىلاعت هللا همحر يحراجلا دوعسلا ابأ يديس تعمسو

 نإ مث .زعلا هوثروتو لذلا مكسفنأ اوئروتف كلذب بلقلا حارشنا هل اورهظت نأ مكايإف .مكتعامج ىلع هوقرفتل

 افرك

 هي اان

 .ب نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام 6

 .أ نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 .لع:ج

 .ب نم طقاس «ينأ) '"'
 .ج ب نم ةدايز
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 «مكنم كلذ ىلإ جوحأ وه '"*نم دلبلا يف نأ نوملعت متنأو هولبقت نأ مكايإف «ءارقفلل كلذ متلبق مكنأ عقو
 اوملعاف .كلذب ةرخآلا يف هنازيم اوحجرتل مكنم جوحأ وه نم ىلإ هودشرأ لب ؛هرجأ صقن يف ًاببس اونوكتف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيلع اولمعاو ءارمألا اهمأ كلذ

 ايندلا يف دهزلا ماقم تمكحأ دق ينأ ينظ ىلع بلغ نأ دعب الإ اريمأ بحصأ ال ينأ ىلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 امك .يئاقدصأ زعأ نم ريصي ىتح يلإ اهوصو يف ينضراع ودع لك بحأو ؛يلع اهوخدل ضيقنأ ترص ثيحب
 ىلع بلغي مل نإف .كلذ يف ءايلوألاو ءايبنألاب ءادتقا ءكلذب حرفأو يتشيع يف هيلع هللا قيض املك حرشنأ (ب 1

 مزال نم نإف .ريمألا كلذلو ينيدل ةحلصم هبحصأ مل «ريمألا كلذ ةبحص لبق ايندلا يف دهزلا ماقم يلاكإ ينظ

 امإو «هنم هيلإ تلصو ىتلا ايندلل امإ .هحصن نم هئايحتساو هنيد يف ريمألا ةنهادم اهتاوهشو ايندلا يف بغارلا

 محض نم ءايحشنا الو ريمألا كلذل ةتعادما م قيال هنإف ءايندلا يف دهازلا فالخب «لبقتسملا يف هنم اهئاجرل

 لوبق ةبحم همزال نمف ءايندلا يف دهزلا ماقم مكحي مل نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 «ريمألا ىلع ةليع نوكي نأ خيشلا ىلع حيبقو .هتمرحل بهذُم كلذو .هبحصي يذلا هريمأ نم ربلاو ناسحإلا

 مولظم يف ةعافش يف مهلبقي داكي ال ريمألا نإف «ةقلخملاو ةمقللاب هنومدخي نيذلا هن|ملغك ريمألا نيع يف ريصي هنإف

 يف هماقم فرعي نأ بلط نم :لوقي هتعمسو .كيلإ جاتحا نم كيلع ناه :رئاسلا لثملا يفو .هبلق يف مهناوهل

 زعلا ةياغ يف درلا دعب هسفن دجي هنإف ءاهدر وأ اهلبقو ًالثم رانيد ةئام ريمأ هاطعأ اذإ هسفن رظنيلف ؛لذلاو زعلا
 .ذخألا دعب همظعي وأ درلا دعب هرقتحي نأ ريمألا دارأ ول ىتح ءريمألا كلذ يدي نيب لذلا ةياغ ين لوبقلا دعبو

 هنأ يبلق يف تسسحأف «هيلع (أ5١) اهتددرف رانيد ةئاسمخ رصمب ''*ةاشابلا ضعب يلع ضرع دقو .ردقي ال

 هه وه عراف تدهر لوكل هماتن لع ماقم عقرب اص

 نم دحأ نوكي نأ قيرطلا يف قدصلا يعدي خيشل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسمو

 كلذ وحن وأ ًابايث وأ ًاماعط وأ ًادقن مهنم لبقي :لاقف ؟كلذ فيك :هل تلقف .ايندلا يف هنم دهزأ ةالولاو ءارمألا

 «كلذ يف دهزي مل مهدحأ نأ ولو .هيف اودهز نأ دعب الإ هيلع هوضرع ام مهنإف ؛هيلع '"[كلذ] '"اوضرع اذإ

 ىلإ هنوبسني نيذلا ةالولا هيف دهز ءيشب ليحلا نم ةليحب مهيديأ نم هصالختسا ىلع "'*ءارقفلا نم دحأ ردق امل

 هنم دهزأ ةالولا نوكيو ًائيش هنم ذخأي نأ حالصلاو ةيالولا يعدي نمب قيلي فيك «ماقملا صقنو روجلاو ملظلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ناوخإلا اهيأ كلذ يف اولمأتف .باجعلا بجعأ نم ءيش اذه ؟ايندلا يف

 .ةاشايلا :ب

 .اوضرعأ :أ

 .ج نم ةدايز

 نم ائيش لبقي ال قداصلا ريقفلاف ءارقفلا لاوحأب لهج وهو هريغ نم هل ةرثكب قحأ وهف رثكأ هبحأ نم لك :ج ب نم ةدايز
 .ىلع ىلاعت هللا نم اممو نيملاعلا بر هلل دمحلاو هنارقأل اهنم اورثكأو ةيدحلا نم هل اولاق اذإ كلت نع الضف ريمأألا اياده

 نفل



 ١1ه رج ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 ام '"*رشع نود يناطعأو كلذ ريغ وأ ريناند وأ مهارد قرف اذإ يريمأ ةبحم ةرثك يلع هب ىلاعت هللا نم امث

 ءايندلا يف يدهز ةرثكو هل ةبحملا قدص يلع هب هلمحل الإ ةيدحلا يف يل للق ام هنأ ىلع هل لمحل '' '«ينارقأل هاطعأ

 ةالولا هيلع ام سيكعت اذكهو .هل هتبحم ةرثك هخيشب قئاللاف كلذك ناك نمو .ينارقأ "نم هنظ ام '"' سكع

 نأ] ""ريمألا نظيو ؛هدنع هماقم ميظعتل يه !منإ هل ةيدحلا ريمألا راثكإ نأ خيشلا نظ اهبرف ؛مهخياشم عم نآلا

 لبقي ال قداصلا ريقفلا نإف .ءارقفلا لاوحأ لهجو هريغ نم هل (ب ١ 4) ةيدهلا ةرثكب قحأ وهف رثكأ هبحأ نم لك

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هنارقأل اهنم اورثكأو ةيدهملا نم هل اوللق اذإ هردكت نع ًالضف ءارمألا '''اياده نم ًائيش
 مهدحأ ديب تذخأ اذإ مهتبحص نيذلا ءارمألا نم دحأ ىلع يلضف ةيؤر مدع ''"[ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 هلأسأو هلجر لبقأو مهدحأل موقأ تنك انه نمو .يأرلا ءىدابب لع مه لضفلا ىرأ لب «هللا نذإب ةدش يف

 عضاوتلاب يلع هماقم ةعفرل يلع هقحتسي ام ضعب نم كلذ ىرأو ؛ةيوازلا"'"و رادلا "بابل هعيشأو ءاعدلا

 .ينراز ناك ام هتمظع الو هئايربك علخي مل هنأ ول هنإف «يلجأل هتمظعو هئايربك نع هجورخو
 ءارمألا نم دحأ ىلع لضفلا يف "”مكسفنأ اورت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هيلإ راشأ امك ءعضاوتلا ةرثك وه امنإ هللا دنع ةجردلا عفر نإف ,مهنم ربكو لهج كلذ نإف مكنوروزي نيذلا

 .مهدحأ فالخب رهاظلا يف هماقم ولعل مكنم ًاعضاوت رثكأ ريمألا نأ كشاالو هللا هعفر هلل عضاوت نم :ثيدح
 عم انبدأ نم :لوقي '"؟هللا همحر هتعمسو .اهيلإ لزنتت ةبترم اهدعب سيل يتلا ضرألا ىلع سولجلا هماقم نإف

 الإ مومذملا سيلو ؛مهاياعر يف مكحلا مهاطعأو ةرامإلا ةعلخ مهيلع علخ يذلا هللا عم ابدأ مهمظعن نأ انئارمأ

 «ةرفغملاو ةبوتلاب مكل ءاعدلا هولأساف (أ5١) ريمأ مكب عمتجا اذإ :لوقي هتعمسو .مهايند لجأل مهمظعي نم

 قرر نادلا كعب اقارتأ عياانبالا ذه لاق مث .نيحلاصلا ءاعد ةباجإ اوجرت امك مكل هئاعد ةباجإ اوجراو

 تاَجَرَد يك ٌةَرْخآلَلَو# ىلاعت لاق .ةرخآلا رادلا ىلإ انلقتنا اذإ مهعم بدألا '؟'هللا ءاش نإ ىلاعت هللا انملعي

 هروزي يذلا ريمألا دجو نمزلا اذه ءارقف نم ة ةريصبلا نيعب هسفن رظن نم : :لوقي هتعمسو . "«'ًاليْضُفَتدبْكَأَو

 :لاقف ؟ةجاح كلأ :هل تلقف ريبك ريمأ ينبحص دقو .هنم اماقم ىلعأ هنوكل هماركإ بجوف «هنم هلل اعضاوت رثكأ

 .يناوخإ -

 .ضايب كانهو ءج نم طقاس ؟يبحما

 .ب نم طقاس (هلئا همحرال

 .ناتءورقم ريغ ناتملك ب نم ةدايز

 كا ءءارسإلا 1
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 تيأر ينإف .بالكلا لاصخ نم ةلصخ ينطعي نأ يل هللا اولأست :لاقف ؟يهامو :هل تلقف .ةيرورض ةجاح معن

 ينورذعا :يل لوقي لسرأو ينع عطقنا مث ءرخآ ريمأ ينبحصو .بالكلا ةفص نم ثبخأ اهتدجوف يتافص يف
 مالسلا مكل لسرأ وأ مكترضح سجنأ نأ يحتسأ ينإف ؛ ؛مكل مالسلا يلاسرإ مدع "وأ يروضح مدع يف

 نيذه نم ميظعلا عض ذاوتلا اذه ىلإ يخأ اي رظناف ًالفاغ هنع تنك رمأ ىلع يناهبنف .ىهتنا هب هللا تيصع ناسلب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هيف اههعبتاو نيريبكلا نيريمألا

 يذلا ريمألا باحصأ نع حفصلاو وفعلا ىلإ يريمأ داشرإ ىلع ًابلاغ لفغأ ال ينوك يلع هب ىلاعت هللا نم امبو

 وهف (ب 1) اهيف ًاتباث تنك نإو ءاهيف كيفكي اذهف كتيالو يف ًالزلزتم تنك نإ : هل لوقأو هلبق ةفيظولا يف ناك

 هنأ هموهفم '؟"ءازع الإ '؟؛وفعب دبع هللا داز امو : ثيدحلا يف نإف . كزع ةدايزو ''”كتيبثت ىلع ركشلا ةلمج نم

 هب هتفرعم مدعل امإ «ءارقفلا نم هيلإ هريمأ دشري نم لق رمأ اذهو . ًاناوهو ًالذ الإ حفصلاو وفعلا مدعب هديزي ال

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو '؟'ءحصنلا يف هلهاستل امإو

 فالخ ىلع لوقلا يلع ظلغأو يتعافش '“*در اذإ يريمأل "!"بضغلا يراهظإ مدع يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 يف نوراهو ىسومل ىلاعت لاق دقو .ريقفلا هيلإ مهوعدي |مع ًابلاغ باجح يف ءارمألا نأب يملعل '!؟يعم هتداع

 «ءارقفلا نم هل ربصي نم لق رمأ اذهو .لوقلا يلع وه ظلغأ ولو يأ '*”4ًانيل الْوَق هَل الوُقق# نوعرف قح

 ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .هريمأو وه نارسخلا ةفك يف عقيف هدنع "'هتاعافش لطعيو ريمألا نم بضغيف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيلع اولمعاو

 يتعافش لبقيو يتوق دنع فقيو يبانج مرتحي نأ '*"ينبحص ريمأ نم بلطأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 ىلع خيشلا اذهو انأ :ايندلا بحأ ينآر اذإ لوقي ابرو .اططش هتفلك الإو ءايندلا يف دهزلا ماقم يماكحإ دعب الإ

 ظلغأف يعمصألا هللا دبع وبأ لخد دقو ؟هل داقنأ نأ ينم هبلطو هل يميظعت هجو |ىف ءايندلا ةبحم يف ءاوس دح

 ىلع انربصو يفاجلا مالكلاب انيلع كئرجت (117) هجو ام فرعتأ هللا دبع ابأ اي :ةفيلخلا هل لاقف «ةفيلخلا ىلع
 لقاعلاف .ىهتنا ءانلاومأ نع كتفعو ايندلا يف كدهز كلذ ببس :ةفيلخلا لاقف .يعمصألا تكسف ؟كنم هلمحت

 .نيملاعلا بر هّلن دمحلاو ءربتعا نم

 واب

 . ضايب كانهو «ج نم طقاس «كتنت»

 .وفعلا :ب

 .حفصلا :ج
 .رقفلا ب 18

 .دارأ ا



 ١9 8 ءارمألا ةحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 هحصن يف تغلاب املك ةبحم يف دادزي هنأ ينظ ىلع بلغ نإ الإ ًاريمأ بحصأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 ريقفلا ةبحص يف ةدئاف ال هنإف .ةرابع نسحب ينع هتفرص كلذك نكي مل نإف «هبويع هل تنيبو هيلع تددشو

 .ةرخآلاو ايندلا ةراسخ هيفو «شغلا ءاج حصنلا دقف اذإو .ةرخآلاو ايندلا يف حبرلاو حصنلا الإ ريمألل

 سبعف هللا همحر يابتياق ناطلسلل حصنلا يف ةرم تغلاب :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 نأ اذه كمسج ىلع ًافوخو كيف ةبحم الإ كحصن يف تغلاب ام هللاو :هل تلقو هدي تكسمف «يمالك نم ههجو

 أي بحصاف .ىهتنا ءاريخ ينع هللا كازجف كب نظلا وه اذهو :ناطلسلا هل لاقف .منهج محف نم ةمحف نوكي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هكرتاف الإو هتحصن اذإ ةبحم كيف دادزي نم يخأ

 ىلع ةقفش «ةيعرش ةرورضل الإ يلإ ددرتي ال نأ ينبحص ريمأ لك ىلع طرشأ ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 ددرتي مهنم ادحأ اوأر اذإ لامعلا نإف .رتافدلا |ميسال ٍلثم ىلإ هددرت لجأل هب ثوللاو بعتلا نم هيلعو يسفن

 «ةجاح هل تلصح اذإ هضعبب هحماسي وأ ناطلسلا لاب هيلع ريصي نأ رتفدلا لأسي نأ هنم اوبلط ريقف ىلإ (ب ١5

 لام '٠ةعيهتل دعم هنإف «كلذ لثم يف ريقفلا ةعافش لبقي نأ رتفدلا '**عسيالو عفشي نأ الإ ريقفلا "عسي الف

 بضخغي ةراتف «ةبراحم يف ريمألاو ريقفلا ريصيف .هريغو داهجلا يف ركاسعلا ىلع هقفنيل هعمجي ليجعتلاو ناطلسلا

 دمحم رصم رتافد نم ددرتلا ةلق ىلع دهعلاب يعم ىفو نمو .ريقفلا ىلع ريمألا بضغي ةراتو ريمألا ىلع ريقفلا

 لاعت هللا مهازجف .دهعلا ىلع نحن لوقيو علطي الف ةيوازلا ىلع رمي مهدحأ ناكف ءنسحو ميهاربإو ديز وبأو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاريخ ينع

 تناكو قئالخلا تاعبت نم تملس اذإ الإ يلإ ددرتي يذلا ريمألا ةيالول حرفأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 ريقفلل ناوخإ نيريمألا الكو رخآ ريمأ رطاخ رسك عم ريمأ ةيالول حرفلاب ةدئاف يأو .دحأ دي يف تسيل ةلولحم

 حلاص ريغ ناك نإو «ةيالولا كلتب سندت دقف هنيد يف ًاحاص ريقفلا بحص يذلا ريمألا ناك نإ مث ؟مالسإلا يف
 ايندلا يف دهزلا ماقم مكحأ نم الإ هنم صلخي داكي ال رمأ اذهو ؟ريقفلا حرف هجو ىف «هنيد يف هسندت داز دقف

 .ىبأ مأ ءاش هريمأ ةيالوب حرفلا همزال نمف الإو «ءارقفلا نم

 اذه يف ةيالو هتيلوتب ًادحأ (أ17) عونبي نأ لقاعل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نيقحتسملاو ةبلطلا نم هل لصاحلا ريدكتلا ةدش نم كلذ يف ل ءدجسم ىلع ًارظن وأ سيردت ةخيشم ولو نامزلا

 دمحلاو ءبرجيلف كش نمو :لاق .هيلع اوريغت اذإ كلذ وحنو ماكحلا تويب يف هيلع شيتفتلا '*”لمع مهبلطو

 .نيملاعلا سر هلل

 ةلاسرلا هذه يف هيلإ ةراشإلا ترم امك ؛همصخ ىلع ءاعدلا ىلع يريمأ قفاوأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 ُكاَنْلَسْرَأ اًمَوف هيلع لجو زع هللا لزنأ نأ دعب دحأ ىلع اوعدي نأ لئس ام هنإف كي هللا لوسر قالخأب ًاقلخت
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 زع هللاب ءارمألا ضعب ينلأس دقو .حالصإلاب هل ءاعدو هيلع ءاعدلا '**نع كدعو الإ ”4َنياَعْلل َةَمَْر الإ
 ىلاعت هللا نأب همصخل ءاعدلاب ةليللا كلت هللا ىلإ تهجوتو .كلذ ىلإ هبجأ ملف همصخ ىلع '*"اوعدأ نأ لجو

 انأو تنككم ىتحو دوجسلا يف كلذ يناسل ىلحتساو «نونزحي مهالو مهيلع فوخ ال نيذلا هئايلوأ نم هلعجي

 نم الإ هب لمعلا ىلع ردقي ال رمألا اذهو .ةباجإلا '''رثأ تدجو ىتح ةجرد نيرشع وحن ءاعدلا كلذ رركأ
 يتلاب ْعَقْذا9 ىلاعت هلوق وحنب لمعو قلخلا تاضرم عم ال هللا تاضرم عم رادو ايندلا يف دهزلا ماقم مكحأ

 ءاذيإ يف هلمعتسي نأ نم '"”ىلاعت هللا هامح دقف '”"«لجو زع هللا ءايلوأ نم راص اذإو ودعلا نإف 774 ْنَسحأ ّيه

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هحاضيإ رم امك '"؟قح ريغب دحأ
 هقيرطب هقحب مايقلا ىلع '"*يسفن نطوأ نأ دعب الإ اريمأ بحصأ ال (ب10/) ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 ناتسب يف جرفتأ الو هريدكت مايأ يلايع نم برقأ الو هضرل ضرمأو هحرفل حرفأو هنزحل نزحأف ””«يعرشلا

 ام ضعب نم كلذ ىرأو ردكلا كلذ هنع لوزي ىتح يعرش قيرطب الإ ءارخبم ابوث سبلأ الو كحضأ الو
 مهدحأ لكأ امبر لب «ءارققلا نم هب لمع نم لق نامزلا اذه يف بيرغ قلخ اذهو .يل هتبحص يف يلع هقحتسي

 هتجوز عماجي لب «رادكألاو مومهلا نم هيف وه اهيف هكراشي مل مث «هاياده لبقو هبايث نم سبلو ريمألا ماعط نم
 لثمف .ًاليمج هل ركذتي داكي الو ميسرتلا وأ نجسلا يف هريمأو راهنألاو نيتاسبلا يف جرفتيو بعليو كحضيو
 ١77 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ةرخآلاو ايندلا يف هيلع لابو ريمألل هتبحص اذه

 كلذ نمو هللا نم ءايحلاو لجخلا ةياغ يف انأو الإ ةبحصلا ىلإ ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 يذلا يلولاو حلاصلا طرش نم نإف .ةيالولاو حالصلا ياوعد يف هيلع سيبلتلا يف يعوقو نم ًافوخ ريمألا
 يف قدصي ريقف يأو «ريمألا كلذ دنع الو هللا دنع ال اهب حضتفي ةئيس ةريرس هل '"نوكت ال نأ ريمألا بحصي

 بونذلا نم ةرهطم هتفيحص تناك نإ الإ اريمأ بحصي نأ ريقف نم حلصي الف ؟كلذ لثم نم ةمالسلا هاوعد

 (118) ناك نم نإف «ًابلاغ كلذ ىلإ قحلا هبيجيف «ةيعرشلا هضارغأ لوصح يف ريمألل وعدي ””"[ريصيل] كلذو

 .1ال/ فاينألا

 .وعدا :

 .دشأ :ج
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 .ىلاعت :ب

 .لجو زع:ب
 .ب نم طقام «قحا
 .تنطو دعب نأ الإ :ج «يسفن تنظ :ب

 .عرثلا ةقيرطب :ب

 .د نم طقاسلا ءزجلا ةيابن

 .نوكي :د

 .نأي 2: يف ةدايز ءج ب نم ةدايز
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 ناسل هل لاق هئاعد بيجي نأب العو لج قحلا ىلع مسقأ نإو .هئاعد ةباجإ تفقوت '"'دحاو بنذ هتفيحص يف

 هتوعد كلذك لئتمت ملف كرمأو هتنت ملف كاهن اك ىلاعت حلا نإف لوقلا هقفت ال كل ام :العو لج قحلا ةرضح

 .اقاقو ءازج كئاعد بجي ملف تنأ

 وأ بونذلاب اخطلتم ًاريمأ بحصي نأ ريقفلا لهج ةدش نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 بنذ لك نم ريمألاو ريقفلا رهطتيف .هسفنل الو ريمألا كلذل هؤاعد باجتسي ال هنإف ءبئات ريغ كلذك وه نوكي

 هئاعد نإف .ريمألا ماعط نم لكأي ريقفلا ناك نإ اميسال ءاهيف ةدئاف ال ةبحص يهف الإو «ةبحصلا يف نالخدي مث

 نم ةيابج هلك نوكي ابر مهطاس يف عوضوملا مهماعط نإف .ءارمألا ةمعطأ يف ةهبشلا ةبلغل ةباجإلا نع ديعب
 طلاخ نم كلذ فرعي امك ءلحن لسعو نمسو منغو زوأو جاجد نم مهسوفن ةبيط ريغب نيحالفلا كيلاعص
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛طورشلا عامتجا دعب الإ ريمأ ةبحص يف لخدي مل نم لقاعلاف .نامزلا اذه يف ءارمألا

 .تاقدصلاو ايادحلا نم يلإ ءيش لاسرإ نع ينلجي ناك '"'اذإ الإ اريمأ بحصأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 نأ نم ريقفلا ىلع ًافوخ هتيده لوبق نعو هماعط نم لكألا نع ههزني نأ خيشلل ريمألا لالجإ نم :اولاق دقف

 ةيده هل لسري ال نأ ريقفلل ريمألا ميظعت ةمالع نم نأ مدقتو .هب (ب 14) عفنلا ريمألا مدعيف كلذ لثمب سندي

 .هنذإب الإ مداخ وأ بكرم وأ سبلم "وأ لكأم نم هل هتبحص ةدم

 تاقدصلاب هدقتفي وهو ريقفلا ميظعت ريمألا يعدي فيك :لوقي '''هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 ةفعلاو ةعانقلاب '"'امإ هنم ىنغأ ريقفلا نأ ىأرل هل ًارظعم ناك ول ذإ .نيذاحشلا عم لعفي امك ليلق لك ايادهلاو

 *[ايندلا] يف دهزلاب مكيلع :رخآ ثيدح يفو .دفني ال زنك ةعانقلا :لوقي ليكي هللا لوسر نإف .ايندلا يف دهزب امإو

 مهدجو ءارقفلا ةعانق يف '"'لمأت نمف .ىهتنا ,ينغي ال اهريثكو يفكي اهليلق نإف ءقزرلا نم ريسيلاب ةعانقلاو

 .تومي نأ ىلإ ًابلاغ اهنم ةدايزلا بلطي ريمألاو ايندلا يف ةدايزلا بلط نع فقو دق ريقفلا نأل ءءارمألا نم ىنغأ
 ولف الإو ءًرايتخا ايندلا كرتب الإ سانلا ىلع ءارقفلا قاف ام :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 يف ةاشابلا ضعب داقتعا ةرثك رصم لهأ عاشأ املو .ايندلا ءانبأ ىلع مهل ةيزم ال اوناكل ًارارطضا اهوكرت مهنأ

 نع تعجرف ءهرادنزاخ دي ىلع رانيد ةئام عبرأ كلذ دعب يلع ضرعف «هئم يل رهظ امل كلذ يلع مهتقدصو

 لاومألا نم ًائيش يل لسرأ امل داقتعالا يف ًاقداص ناك ول :تلقو هيف هتتنظ تنك |معو يف هداقتعا يف سانلا قيدصت
 .باتكلا يف هيلإ ةراشإلا (أ5١) ترم امك كلذ لثم نع يماقم هزني ناك لب ؛ةيضرم ريغ تاهج نم ةعمجملا

 ْ .نيلاعلا بر هلل دمار: كلذ اومعاف

 .ب نم طقاس «دحاو#»

 .ناذ:ب

 .و :

 ب نم طقاس «هللا همحر لا

 .ب نم طقاس «امإ»

 .أ نم طقاس

 .لع :ب
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 .ايندلا يف دهزلا يف قدصلا لاك ين دقتعي ناك نم الإ ءارمألا نم بحصأ ال ينأ ىلع هب ىلاعت هللا نم امو

 يف هنم '"*ةرفن ال سانلا نيب يسومانل ًامايق هتددر اهنإ ينأ هلام يلع ضرع اذإ يف دقتعي هنأ ينظ ىلع بلغ ىتمو
 هنإف ءايندلا نم ًائيش يلع ضرعي نمم ردكتلا ةياغ ردكتأ يننأ يف دقتعي نم الإ بحصأ الف .هبحصأ مل «نطابلا
 نمل اهطعأ :هل تلقف رانيد ةئاب رصمب رتفدلا نسح ينءاج دقو .ًائيش ىلإ لسري الف ءيرطاخ ىلع فاخي ذئنيح

 اهلسرأ ةيوازلا نم جرخ امل مث .كلذ ىلع هتقدصف ؛هداقتعا ةدش رهظأو كلذل ردكتف «ينم اهيلإ جوحأ وه

 نيذلا ةعامجلا نيب هسومانل ةاعارم لاملا اذه در |مبر هنإف هنيبو كنيب |ييف هل اهطعأ '"؟:[هل] لاقو همالغ عم ًايناث
 كذاتسأ نم هلبقأ مل ءيش :هل تلقو مالغلا ىلع اهتددرف يف هداقتعا ةلق كلذب تملعف .هدنع نيرضاح اوناك

 ؟كنم هلبقأ فيك

 ريمألا ناك نإ الإ اريمأ بحصي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي '“'[ىلاعت] هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 الف ذكيحو .هبلق *'تسندو هدي تسجن اهكسمأ اذإ يتلا ةرذَعلا وأ ةفيتلاك هنيع يف ايندلا ىري هنأ هيف دقتعي
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىهتنا ءأريظعتو ًالالجإ ةفيحلا كلت نم ًائيش هل لسري نأ ريمألا أرجتي

 كلذ نأ ينظ ىلع بلغ نإ الإ يلإ ددرتلاو ةبحصلا ىلإ ًاريمأ بيجأ ال ينأ (ب )١9 يلع هب ىلاعت هللا نم امبو

 .هبحصأ الف ةريبكت وأ ةليلهت وأ ةدحاو ةحيبست نع ينلغشي هنأ ينظ ىلع بلغ نإف .لجو زع هللا نع ينلغشي ال

 ًاحابص ناوخإلا اهيف '*'عمتجت يتلا يداروأ تقو |ميسال يترايز نع هتيهن كلذ لبق هتبحص يف تلخد تنك نإو

 تفتلأ ملو هيلع لبقأ مل نإو هللا عم بدأ ءوس يف تعقو هللا ةاجانم تكرتو هيلع "”تلبقأ نإف .الثم ءاسمو

 .يرشبلا ءزجلاب ولو ردكت اهبرف هيلإ

 ناكف .مهريغو ءارمألا دي ىلع هللا ةرضح نم ذخألا هبهذم نم هللا همحر يمجععلا فسوي يديس ناك دقو

 يف هل ليقف .ءارقفلل هيطعي لالح ءيش هعم ناك نإ الإ حتفت ال :باوبلل لوقي هروزي هتيواز ىلإ ىتأ ريمأ لك
 مهل انلذي مهدنع ام زعأ انل اولذب نإف *؛يميهايند ايندلا ءانبأ دنع ام زعأو هتقو ريقفلا دنع ام زعأ :لاقف .كلذ

 .مهترايزب انل ةجاح الف الإو ءءارقفلا ةحلصمل اندنع ام رعأ

 يراضلا عبسلا نم هنيد يف ريقفلا ىلع رضأ ءارمألا ةسلاجم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 «رارسألاو مولعلا نم ًائيش هبلق يف ريقفلا ثبي نأل ًالهأتم مهدحأ سيلو .ًابلاغ حاصلا هلامعأ نع اهب هلاغتشال
 قلخلا اذهو .لجو زع هللا نم ًافوخ ايندلا يف دهز دق هنأل ريمألا ايند نم ءيش يف بغري ال قداصلا ريقفلا نأ امك

 .ترفن :د

 .ب نم ةدايز

 ,ب نم ةدايز

 .تنداأ

 .عمجي :جاب

 .تلبقأ نإ ينإف :ب

 .ايندلا ريمألا دنع :د
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 ضرغل الإ ءارمألا ةبحص (أ١7) مدع ىلوألاف .هللا نع هلغشي الو ًاريمأ بحصي ريقف لقف «نامزلا اذه يف زعدق
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «سفنلل هيف سيبلت ال يعرش

 نم نأل '*”هتمذل اهيف "*صالخ ال ىتلا تايالولا ىلوتي ًاريمأ بحصأ ال ينأ ىلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 تاعبت هنع لمحتي هنأ ىتح ةيورخألاو ةيويندلا دئادشلا عيمج يف هبحاص بحاصلا كراشي نأ ةبحصلا قوقح

 ردقي ال هسفن دجول ةريصبلا نيعب رظن ول ريقفلا نإف .نامزلا اذه يف رمحألا تيربكلا نم زعأ اذهو «قئالخلا

 ًائيش هريمأ نع لمحتي ال نأ حالصلا يعدي خيش ىلع حيبقو ””.هريغ رازوأ نع ًالضف هسفن رازوأ لمحت ىلع
 قحتسا اذإ هبحاص نع رانلا لخدي نأ ىلع هسفن نطوي مل نم :لوقي هللا همحر '”يلبشلا ناك لب .تاعبتلا نم

 .هبحصي نأ هل سيلف اطوخد نم هقتعيو رانلا لوخد

 ىلع هسفن نطوي نأ دعب الإ ًاريمأ بحصي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 نأ هيلع امنإو ءاهلمحت هل حصي الف ةمربملا امأ .هنع اهلمحت الول هبيصت يتلا ةقلعتملا نحملاو ايالبلا عيمج لمحت

 .ريبدتلا نسحب اهيف هربدي نأ ىلاعت هللا لأسي

 نأ ةقلعتملا نحملاو ايالبلا هريمأ نع لمحت اذإ ريقفلا رذحيل :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هل ىري نأ ريمأل زوجي ال :لوقي هتعمسو .ةبحصلا قوقح ضعب نم كلذ ىري ال لب كلذب هيلع ًالضف هل ىري

 يف لخد دق ريقفلا نأل (ب١٠) «كلذ ريغو سدعلاو زرألاو حمقلا نم هتيواز ىلإ هلسري اهب ريقف ىلع ًالضف
 ايندلا نم ءيشب الضف هل ىري نأ ريمألل يغبني فيكف «حورلاب ولو هدئادش لمحت ىلع '**هتبحص دنع هتعيابم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو :ىهتنا :ةضوعب حانج هللا دنع نزت ال يتلا

 يريغ ىلع عمتجاو يترايز نع عطقناو يلع قح ريغب ولو ريمألا ركنأ املك حرفأ ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو
 بلط هنأكف هيلإ ريمأ ددرتب حرف نم :اولاق دقو .يريمألو ينيدل ةحلصملا نم كلذ يف امل داقتعالا دشأ هدقتعاو

 زع يف ماد ام مهدحأ نإف ؛ءارقفلا ىلإ اوددرت اذإ ءارمآلا يف بلاغلا وه امك بئاصملاو نحملاو ايالبلا لوزن هل

 دضلاب ناك اذإ ام فالخب هنع هئانغل اردان الإ ريقفلا ىلإ ددرتي ال كلذ وحنو ودع ديك نم ةمالسو ةملك لوبقو

 اذهو .نحملاو ايالبلا لوزن كلذ نمض يف هل بلط هنأكف هيلإ هريمأ ددرت ةرثك ءارقفلا نم بلط نمف .كلذ نم

 مكيلإ ءارمألا ددرت مدعب اوحرفاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ردانلا يف الإ ءارقفلا نم دحأ هل هبنتي داكي ال رمأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,مكنع مهدعبيو نيرادلا يف مهدعسي نأ هللا اولأساو

 «لاوحألا هيلع تريغتو ًالامش هتاحر تراد اذإ '"'يريمأ ةلمح يف لخدأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو
 لخد اهبرف .مويلا سانلا بلاغ هيلع ام فالخ اهدح هيف ةبوقعلا تغلبو بونذلا عيمج نم ًابئات ناك نإ الإ

 .هل :ةدايز ب مث
 هسفئل تت نحل

 :نيفلا نا 334
 .حبشلا 3

 .ب نم طقاس ا«ةتيحص للع)»

 .ريمأ :ب
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 لاومأ ذخأو انزو رمخلا برشو سفنلا لتقو دالبلاو دابعلا ملظ (أ1١7) نأ دعب هريمأ ةلمح لمحت يف مهدحأ

 هيف ةبوقعلا '*'غلبت ملو بونذلا هذه نم بئات ريغ هنأ لاحلاو «بئاصملا نم ىصحي ال ام لعفو لطابلاب سانلا

 ٠"”هريمأ نع لمحتي نأ ديري يذلا '”ريقفلا رمأيلف .لطابلاب هريمأ عم ةيبصعو ريقفلا نم لهج كلذو ءاهدح

 مل .ءاهتنالا ىلع فرشت ىتح ةبوقعلا ىلع ربصلاو اهلهأ ىلإ ملظملا درو حوصنلا ةبوتلاب ريمألا هب تلزن ةبيصم
 .هتلمح يف لخدي كلذ دعب

 هبرل لذو هتالز عيمج ىلع مدن نإ الإ ريمأ ةلمح يف اولخدت ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 ءانعلا الإ هيف سيل '؟؟هانركذ امم دضلا ىلع وهو هتلمح يف مكلوخدف الإو .راسكنالا لك هبلق رسكناو لذلا لك

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هرسكتنملا ليلذلا بئاتلا فالخب بعتلاو

 لب هدنع ينحضفي ال ىلاعت '"*قحلا نأ ينظ ىلع بلغ نإ الإ ًاريمأ بحصأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 دساح وأ ودع نم هل دب الف ءارمألا هدقتعا ريقف لك نأل كلذو .هريغ وأ تومب هقرافأ ىتح هنع يبويع رتسي

 داقتعاب اهدارفنا ةبحم ىلع ةبولجم بولقلا ذإ .هنع ريمألا كلذ رفني ىتح روزلاو ناتهبلاب هيمريو هضرع يف ملكتي
 '؟؟لكو ءايبنألا '"*تذاعتسا دقو .ردانلا يف الإ ''"[هيف ريمألا داقتعا ماود ريقفل ملسي داكي الف] ''”اهيف ءارمألا

 ًاراهظإ وأ مهممأل ًاعيرشتف ءايبنألا يف امأو «ءايبنألا ريغ يف يرشبلا (ب"”١) ءزجلاب ولو «ءادعألا ةتامش نم مهعابتأ
 حالصلاو ةيبطقلا هيف هنظو ريقفلا يف ريمألا داقتعا ةذل نيأو .مهدقتعي نم دنع ةحيضفلا لمحت نع فعضلل

 كلذ امف ؟ةشحافب سبك يذلاك ريصي ىتح قئالخلا نيب هتروع فشكو بصنلاو قسفلا هيف هداقتعا ةرارم نم

 نم ةيكزت كلذ دعب هيف ليقي الف ةشحاف لعفي وهو ريقفلا كلذ ىلع ريمألا سفن علطت دقو لوزنلا اذه الإ عولطلا

 كبحصأ ال :هل لوقي لب «تاسيبلتلا نم ًائيش هريمأل رهظي ملو هسفنل طايتحالاب ذخأ نم لقاعلاف .ادبأ '''دحأ

 دقو .حالصإلاو ةبوتلاب يل وعدتو يجوع موقتو ينمزالت لب ؛ةيصعم ىلع ينتيأر اذإ ينقرافت ال تنك نإ الإ
 هنع رفن اذإف جوعألا امأو ,ميمح قيدص وهف ميقتسملا امأ ءميقتسم الو جوعأ نع رفني نأ فراعل يغبني ال :اولاق

 قحلا بانجل ةريغ ليئارسإ ينب ةاصع نع هسفن ترفن امل مالسلاو ةالصلا هيلع دواد نأ انغلبو ؟هجوع موقي نمف

 "”'اذاملف .هجوع موقت لو هتبحص نم كسفن تفنأ دق جوعألاو كيلإ جاتحي ال ميقتسملا دواد اي :هيلإ هللا ىحوأ

 ل ناناوبف ل ان

 .هريمأ لمتحي :د

 .انركذ :ب

 .قحلا هللا :دأ ©

 .اهيف ريمألا :د يفو هيف ريمألا :جا ب

 .ج ب نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 .تداعتسا :ج

 .د نم طقاس (لكا '"*

 .د نم طقاس ةدحأ نما '''

 .اذ ملف :أ 5
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 اذإ ريمألا ةقرافم ريقفلل يغبني ال اى هنأ ملعف .[يقتسم الو '*"جوعأ قرافي ال كلذ دعب دواد ناكف ؟تلسرأ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو '”'«ريمألا كلذك جوعنا

 «يتقاط بسح لاهكلا يف هماقم ةاعارمو هتمرحو (أ77) يريمأ مصخ ةبيغ ظفحأ ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 ”"؟نساحملاب الإ هركذي ال هنأب هرمآو رجزلا لك هرجزأ لب .تاقوألا نم تقو يف ءوسب هركذ ىلع يريمأ رقأ الف
 يف ناسنإلا ىريالو ''"”نمؤملا ةآرم نمؤملا نإف .تنأ كتافص وهف ءوسلا نم كمصخ يف هركذت املك :هل لوقأو

 .ةآرملا ةروص ال هتروص الإ اهيف رظن اذإ ةآرملا

 نأ نم رذحلا لك ريمألا بحصي يذلا خيشلا رذحيل :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس '””تعمسو

 نوكي نأ خيشلاب قيلي الو قسف كلذ نإف ؛هريمأ عم بصعتلل اراهظإ اهعمس اذإ هريمأ مصخ ةبيغ ىلع تكسي
 همصخو هريمأ هدنع ىواستو دهزلا لك ايندلا يف دهز نم الإ هريمأ عم هلعف ىلع ردقي ال رمأ اذهو :لاق .ًاقساف

 ريقفلا بحص يذلا ريمألا مصخ عقو |برو :لوقي هتعمسو .كلذ هل حصي نم ءارقفلا نم لقو «ةاعارملا يف

 راصو دحلا '”"ازواجتو |مهقح ايفوتسا ىتح مصخلا كلذ نابيغتسي اراصف «ةبيغ ةملكب هريمأو ريقفلا ضرع يف
 «ًالاظ ناك نأ دعب ًامولظم راص (ههمصخ نأل بذاك نظ وهو «قحب هل (هتبيغ نأ نانظي امهو ءامهيلع قحلا هل

 هتعمسو .درو امك رفاك نم ولو ءباجح هللا نيبو اهنيب سيل مولظملا ةوعد نأل دري ال امهقح يف هؤاعد راصف

 زرح ةباتكب ولو هودع ىلع هريمأل ةرصنلا ةبحم رهظي نأ : هرذملا رك ًاريمأ بحصي يذلا خيشلا رذحيل :لوقي
 ةلمح نم كلذ نإف ''؟ءرايدلا بارخل برج امت هم. هخ راد ةسع.ذ1:::لي ( 77١ ةقروب '”*وأ هريمأ ىلع قلعي

 دمحلاو «هللا تاضرم ريغل ءارمألا بحصي نم الإ هيف عق ال رم" .دهو . "< دقف رحس نم :درو دقو رحسلا

 1 :ةيماعلا قرف
 لكأو ةبحملا يف بارتلا ىلع بهذلا حجرأ تمد ام ةبحصلا ىلإ ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امثو

 ايندلا يف ةبغرلا ينم هل رهظ اذإ هنإف ءلوط ىلع ولو ةحيضفلاو ةعطاقملا الإ هعم يدي نيب ام نأب يملعل '''ةهبشلا
 يواسأ ايندلا يف ًادهاز تنك اذإ ام فالخب ؟يلع خيشلا اذهل زيبمت يأف ايندلل بح انالك :هسفن يف ولو لوقي

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هريغ وأ تومب هقرافأ نأ ىلإ ةرتسلاو ةلصاوملا الإ هنيبو ينيب ام هنإف .بهذلاو بارتلا نيب

 .اجوعأ:أ ""'

 .د نم طقاس ؛ريمألاو ءكلذك جوعنا اذإ ريقفلا ةقرافم ريمألل يغبني ال :ج ب ٠"
 .سلاجملاب :أ "''

 .ج نم طقاس «نمؤملا ةآرما

 .تعمس امئو :دأ

 .زواجت :جابأ

 وزب

 .ناذلا أ 4

 .تاهبشلا :جاب "''
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 ناك نإ الإ هتبحص ىلإ ًاريمأ بيجي نأ ريقفل ىغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمس دقو
 عفترا دق ريقفلاو ايندلا '""ةبحم ىلع مهدحأ 57 اهبر '''ءارمألا رباكأل هميظعت نم رثكأ همظعي ريمألا كلذ

 .اهتاوهشو ايندلا يف دهزلاب وه امنإ هللا دنع تاجردلا عفر نأ مولعمو .قيرطلا يف لخد ام لوأ نم كلذ نع

 ناك ندا يادي اف رمل بال يقل زرق كري رف داقلسلل ةيتت هدد ارق عب :لوقي هتعمسو

 اهتبحم ىلع تام اهبر مهدحأ نأل ايندلا كولم بلاغ نم ةمهو ةءورم مظعأ
 بهذا :هل لوقي ءال :لاق نإف ؟كولملا تمدخت (أ77) له :قيرطلا بلطي هءاج نمل لوقي دينحلا ناك دقو

 فرع نم ”"":لوقي هتعمسو .ىهتنا ؛كولملا بدأ يف كمزلي ام قوف انعم بدألا لقأ نإف «ىلاعت مث مهمدخاف

 عفري نم الإ بحصي ملف هسفن ظحل ال هلل اهيلع راغف «كولملا ماقم قوف هماقم ىأر اهلهأ ةزعو قيرطلا ةمظع
 هاردزا اذإ ملاعلا يف هولاق ام ريظن «هتركذ امع الفاغ هيردزي نمت ردكتي نم الإ مومذملا سيلو .كولملا ىلع هتجرد

 .ىهتنا .هسفن ظحل ال ملعلا نم لمح امل ةريغ رجزلا دشأ هرجزيو هاردزا نمم ردكتي نأ هيلع بجاولا هنإف دحأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 راهظإو هتبراحمو هتعطاقم ىلع ةردقلا يسفن نم تملع نإ الإ ًاريمأ بحصأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 يتعافش لبقت ال هيف تعفش اذإ ينأ تفرعو ىح ريغب ًامداخ وأ ًاحالف ملظ نإك هللا دودح ىدعت اذإ هتوادع

 ريصيو ايندلل ريمألا بحصي ءارقفلا بلاغ لب «هب لمعي نم لق بيرغ قلخ اذهو هسومانل ًامايق وأ هنطاب ثبخل

 ولو .لصألا يف هتين داسفل ءكيلع مارح اذه : هل لوقي ارجتي الو ءأملظ هلام ذخأيو هسبحيو هحالف برضي هاري

 فلحف .ءارمألا ضعب عم كلذ يل عقو اك ناطلسلا نم هفوخ نم دشأ هفاخي ناكل حصنلاو ةرخآلل هبحص ناك

 ناوخإلا (ب71) اهيأ كلذ اوملعاق .كلذ ىلع هتقدصو ناطلسلا نم رثكأ ينم فاخي هنأ قالطلابو هللاب يل

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هيلع اولمعاو

 ًادبأ فشكلا لهأ نم وأ نيحلاصلا ةلمج نم ينأ هل ضرعأ ال ًاريمأ تبحص اذإ ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 .لوط ىلع ولو ''؟هدنع حضتفأ نأ فاخأف «نيح اصلا دعاوق ىلع يثملا ىلع زجاع ينن نأ ينظ ةبلغل

 ماقملاب روهظلا وأ كيف داقتعالا بابسأ ىطاعتت نأ ''"كايإ : لوقي ''"هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ءافخلا ماقمب كيلعو ًاليكنت دشأو ًاسأب دشأ هللا مث ءاليلق الإ هب عتمت مل كلذ تيطعأ نإ كنإف ؛كنارقأ ىلع

 .ىهتنا ءاريصن هللاب ىفكو ايلو هللاب ىفكو ؛كلاوحأ عيمج يف هرصنب كديؤيو هللا كرهظي ىتح كتقاط بسح

 نامزلا لبقتسم يف ةعقاولا رومألا نع حيحص فشك ىلإ ءارقفلا نم ريمألا بحصي نم جاتحي : لوقي هتعمسو

 يف هيردزيف كلذ نم ًائيش فرعي هدجي ملف كلذ نع خيشلا لأس اهبر ريمألا نإف ؛هتوم وأ هلزع وأ دحأ ةيالوك

 .كولملاو ءارمألا :د ءارمألا رباكأ نإف :ةدايز ج ب يف .شماحلا يف ءارمألا :أ ”'“
 ١ ا 1

 .ب نم طقاس «لوقي#

 .يريمأ دنع :د ج

 .ىلاعت :ةدايز س ''*
 .مكايإ :د انما

01 

 الذ
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 اذإ هئاردزا يف عقو ناك ال فشك بحاص الو حلاصب سيل هنأ هل هتبحص لوأ ريمألا ريخأ ناك هنأ ولو .هنيع

 ال :لوقي هتعمسو .ىهتنا .نامزلا ثداوح نم هنع هلأسي ام ةقيقح نع هل فشكي مل وأ نيحلاصلا دعاوق فلاخ

 ريمألا ديب ذخألا ىلع ةردق هل ناكو حيحص فشك اذ ناك نإ الإ هل ريمألا ةبحص ماود يف عمطي نأ ريقفل يغبني

 ريمألا نإف .هتيالو نم لزع وأ هدسج يف ريثأتب هفلاخ (أ7 5) اذإ ريمألا يف فيرصتلا هللا هاطعأو دئادشلا يف

 ريثأتلا وأ لزعلاو ةيالولاب كلذك ريمألا "يأ هئادعأ يف فرصت نإ امهيسال ةرورض همرتحا كلذ هنم ىأر اذإ

 فشك ريغ نم هل ريمأ ""[ميظعت] بلط نمو .تامملا ىلإ هتبحص ىلع موديو همظعيو همرتحي هنإف «ضرملاب
 ريمألا يف ''""فيسلا نم ىضمأ هللا نذإب فيرصتلا يف ريقفلا نكي ملام .لاحملا مار دقف دئادشلا يف هديب ذخأ الو

 ال مهدحأك سانلا دنع وهف ةمارك هل نكي مل نمف «يبنلل ةزجعملاك يلولل ةماركلا نإف «عفنلا ليلق وهف هئادعأو

 .ءيثب مهنع "''هزيمت نوري

 مكدحأ نأب هنوبحصت يذلا ريمألل اوضرعت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر ايركز '' 'مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 دنعو سانلا دنع متحضتفاف مكنع تفلخت !بر ةينابرلا ةيانعلا نإف .كلذب متقثو ولو فشك وذ وأ نيح اصلا نم
 ىتح اونئمطت ال مث هدنع كلذ يف مكرتسي نأ ىلاعت هللا اولأس اف كلذب مكريمأل متضرع مكنأ عقو نإو .ريمألا

 نرقلا نم يناثلا فصنلا لخد اذإ :لوقي هتعمسو .ةمربم ةباجإ مكلاؤس باجأ ىلاعت هللا نأ مكنظ ىلع بلغي

 ناك ارمأ هللا ىضقيل نامزلا كلذ لهأ ىلع ةلزانلا ايالبلا ةرثكل ءايلوألا بلاغ نم فيرصتلا هللا ضبق رشاعلا

 1 ؛نيلاجلا ب واش تمساو هلا ال رعقم
 يقريرس (با ؟) يف سيل هنأ ينظ ىلع بلغ نإ الإ يتبحص ىلإ ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 يل نأ تملع ىتمو .ريمألا ىلع سيبلتلا مثإ نم جرخأل كلذو ؛يرهاظ نع ًالضف هللا اههركي ةدحاو ةفص
 مثإلا يف عوقولا نع يل اطايتحا ةبحصلل بيجأ مل ينم رفنل ريمألا اهيلع علطا ول هللا نيبو ينيب |هيف ةئيس هتريرس
 نم ءالقعلا ةبحص تلق كلذلو .ءارمألا نوبحصي نيذلا ءارقفلا نم هيعاري نم لق قلخ اذهو .شغلا نع هلو

 .صقن هلقع يف نم مهبحصي امنإو ءارمألا نم ًابحاص مهدحأل دجت داكت الف «ءارمألل ءارقفلا
 ايف آبنذ ًابكترم نوكي ال نأ ريمأ ةبحص ديري نم ىلع بجي :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 سيل بنذ هيلع نم نإف . دئادشلا ""'يف هتلمح لمحت ىلع ردقي ريصيلو هيف ريمألا هدقتعي ام قباطيل هللا نيبو هنيب

 يف هدنع ةعافشلا دصقب ًاريمأ بحص نم: لوقي هتعمسو . هريغ نع ًالضف هللا دنع '' "هسفن يف عفشي نأ لهأب وه

 هبحاص عوقو نع لجي ةعافشلا ماقم نإف هريغ نم رثكأ بونذلا يف عوقولا نم ظفحتلا هيلع بجو نيمولظملا

 .ج ب نم طقاس «يأ»

 .ج ب نم ةدايز

 .ب نم طقاس «فيسلا نم ىضمأ هللا نذإب فيرصتلا يف ريففلا نكي ملام١ "'*

 .هزييك :د

 .لوقي :ةدايز ب يف

 .نم د

 .د نم طقاس «هسقن فة
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 ةمايقلا موي ءايبنألا ضعي راذتعا امأو .ةلاصألاب مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ماقم هنأل لئاذرلا نم ءيش يف

 لَك دمحم ماقم ولعل نايبو ةئطوت وه اهنإو «ةقيقح بنذ "''نع كلذ سيلف ةعافشلا باب حتف يف نولأسي نيح
 عيمج نأ ارارم انررك دقو .ةعافشلا باب حتفي نم لوأ يي (أ2) هنأ اوملع نيح ميظعلا مويلا كلذ ين مهيلع

 ةبوتلا ةيفيك مهمتأ اوملعيل مهيديأ ىلع اهتروص هللا ىرجأ ةيقيقح ال ةيروص هريغو نآرقلا يف يتلا ءايبنألا بونذ
 نم نوجرخمي ال مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاف الإو .ريغ ال اهيف اوعقو اذإ ةيقيقحلا بونذلا نم لصنتلاو

 لب ؛يقيقح بنذ يف عوقولا هنم حصي اال كلذك وه نمو «ناسحإلا ماقم نع الضف يدوهشلا "'*ناقيإلا ماقم

 لصتي ىتح يبنلا تاذ يف هل لحم ال هنأب بنذلا ملعل رونلا نم ةملظلا ”””رفنت امك يبنلا نم رفني هسفن بنذلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ىهتنا ءهب

 ةحلصملا هجو ىلع الإ يف داقتعالا لماك ناك نم الإ ءارمألا نم بحصأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 نم :اولاق دقو .هيلإ ةراشإلا ترم !ى تاقوألا نم تقو يف ةيده يل لسري هنأ نع يماقم لجي ثيحب يلو هل

 ذخأي هنأ لايعلا نم دحأ ىلع حبقيو خيشلا لايع ةلمج نم هلايعو هنأ ىري نأ خيشلل ريمألا لالجإ لامك ةمالع
 مل نيذلا ءارمألا نم خيشلا عم ًاكلم هل ىري نمت لاسرإلا حلصي اهنإ .هيلإ هلسري مث ًائيش هلوعي نم لام نم
 بوكرم وأ سوبلم وأ لوكأم نم ةيده هيلإ لسرأ مث ريقف يف داقتعالا لايك ىعدا ريمأ لكف ؛مهداقتعا لمكي

 نوبحصي نيذلا ءارقفلا بلاغ هلعفي ام فالخ """«هداقتعا (ب" 6) ةلق ىلع ةمالع رهف «كلذ ريغ وأ مداخ وأ

 هلام نم ًائيش "'”هلواني نأ ين ريمألا مدختسي هنأكو سأب الف .كلذ نم ًائيش خبشلا بلطي نإ الإ مهللا ءارمألا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,ناوخإلا اهأ كلذ اوملعاف .وه

 دهزلاو لقعلا لاك يف دقتعي هنأ ينظ ىلع بلغ نإ الإ يتبحص ىلإ ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو
 هللاب فلح ولو «هبحصأ ال كلذك ريمألا نكي مل ىتمو .يتاذ '''سجني اهذخأ ىرأ ينأو ””*.ةرخآلاو ايندلا يف

 يف هداقتعا ىلع هقدصأ فيكو .وه هدنع ام بسحب ميظعتلا دشأ ينمظعيو ةبحملا دشأ ينبحي هنأ قالطلابو

 نأ حلاصلا طورش نم نإف ؟ماوعلا نم هريغو هسفن ىلع ًاسايق اهناوهشو ايندلا بحأ ينأ دقتعي وهو حالصلا

 اى اهنع دعبيو ةفيحلا رذقتي اك اهرذقتي ريصيو «موقلا قيرط يف هعضي مدق لوأ نم اهتاوهشو ايندلا يف دهزي
 دعبأ اذه ؟اهلجأل هبحي وأ ًادحأ بحصي نأ هنم حصي فيك كلذك وه ""[نم]و .كوشلاو مسلا ””'نم دعبي

 هيف دقتعي ناك ول هنأل ءايندلا نم ًائيش هل لسرأ اذإ خيشلا يف ريمألا داقتعا ةلق كلذب كل ناب دقو .ديعب نم

 .نم :جا ""

 .نايتإلا ؛ج ""*
 .ءرفلي جا 5

 .داقتعالا :ج "'"
 .هلاني :ج ب ا

 .د ج نم طقاس «ةرخآلاو) ”''

 .سجنب ؛ج
 .نع :دوصقملا لعل ""'

 .ج ب نم ةدايز 5



 ؟ا/ 2 ءارمألا ةحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 ثبعلاك كلذ (أ17) ىري لب «هيلإ لسرأ امل يرشبلا ءزجلا ىلع داز امب اهتبحمل ةيعاد هدنع قبي ملو اهنع مطف هنأ

 اوملعاف .كلذ "ىلإ هدنع ةيعاد دوجو مدعل يدثلا نم عاضرلاب رمؤي ال نسلا يف نعط يذلا خيشلا ريظن

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ”'.كلذ

 عيمج يف هتكراشم ىلع يسفن ""*نطوأ نأ دعب الإ ةبحصلا ىلإ ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امتو

 هبحصأ ال كلذب يسفن ''"بيطت مل نإو .هيلإ ةراشإلا ترم امك «ديكأتلا هجو ىلع ةرخآلاو ايندلا ين دئادشلا

 "7 .هقحب لالخإلا نم افوخ

 عيمج يف ريمألا ةكراشم ىلع ةردقلا هسفن نم فرعي مل نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 «طارصلا زواجي ىتح ةرخآلا يف هل عقت يتلا لاوهألاو دئادشلا عينج يف هتكراشم ىلع مزعيو ””*[همومغو] هموم“

 نم هيف '"*عقي ام عيمج يف هريمأ ةظحالم ىلع ةردقلا هسفن نم فرعي مل نم :لوقي هتعمسو .هبحصي نأ هل سيلف

 نع "؟'غيزي ال ىتح هتيعر نيب هماكحأ '!'[عيمج] يف هظحاليو '؟"ءعقي ال ىتح هتظحالم ىلع ةقلعملا يصاعملا

 «باوصلا ىلع |مهبيجي ىتح ريكنو ركنم لاؤس دنعو ؛مالسإلا ىلع علطت ىتح هحور عولط دنع هرضحيو .قحلا
 مل نم ؛لوقي هتعمسو .هبحصي نأ هل سيلف «رانلا يف عقي ال ىتح '*[طارصلا دنعو حجري ىتح] نازيملا دنعو

 (ب"5) اهلك اهلمحت نع زجع اذإ هتامت دعبو هتايح يف هبيصت يتلا تايوقعلا عيمج يف هريمأ ةكراشم لع مزعي

 لقاعلاف ءىري الو هب ثدحتي رمحألا تيربكلا نم زعأ نامزلا اذه يف راص دق رمأ اذهو .هبحصي نأ هل سيلف «هنع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ليحلا نم ةليحب هنع هفرص ىلع رذق ًاريمأ بحصي مل نم

 هسوبلم نم سبللا وأ هماعط نم لكألا ىلع مزاع انأو ةبحصلل ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 "؛![كلذ] ناكو هرضو ينرضو هل يعفن لطب كلذ تلعف اذإ ينأب يملعل «كل هوحن وأ هبوكرم نم بوكرلا وأ

 كلذ نإف هماعط نم لكألا يف ريقفلا ىلع مزعي نأ نم ريمألا رذحيلف .دئادشلا يف هل يئاعد ةباجإ مدع يف ًاببس
 .وه هرضي ام لوأ

 .ريغ :ةدايز دأ افننت

 .ناوخإلا اهيأ :ةدايز د يف "**
 .نظأ :جا افياز

 .بلطت نأو : 5

 .كلذب :ب "'"

 دأ نم طقاس افي

 .هل :ةدايزد "'*

 .عقت 1

 -ج نم ةدايز الاحلل

 .عيزي ال :جيفو «عفري ال:أ "“
 .أ نم طقاس نيتفوقعملا نيبام ''”

 .جاب نم ةدايز
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 نولهاج ءارقفلا نوبحصي نيذلا ءارمألا بلاغ :لوقي '*"ىلاعت هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 قدص كلذب '“"اودصقو مهسابل نم سبلي وأ مهماعط نم لكأي نأب ريقفلا ىلع اومزع !برف «ءارقفلا لاوحأب
 نإ :هل لوقيو كلذ لثمب ريمألا ملعي نأ ريقفلا ىلع بجيف ءمهرضيو هرضي كلذ نوك نع اولفغو هل ةبحملا

 انعنمت امإ رتخاف .كل انئاعد ةباجإ مدعو كتلمح انلمحت مدع يف كلذ دعب انيلع بيعت الف كماعط انمعطت تنك

 ءارمألا ةمعطأ بلاغو اميسال .كب لزنت يتلا دئادشلا نم ءيش يف كتدعاسمب انبلاطت ال كنأ امإو كماعط نم

 .هيلإ ةراشإلا ترم | ءاهداوم ثبخل اهيف ةهبشلا "*"لوخد نم (أ71) ملست ال

 رباكأ الإ هماعط نم لكألا دعب ريمألا حصن ىلع ردقي ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 ىري داكي الف ههحصني نأ هماعط لكأ نيح ريمألا نم يعيبطلا ءايحلا هعنم |امبرف سانلا بلاغ امأو «ءايلوألا

 ةيحصلل ريمألا ةباجإ مدع ىلوألاف .ءارقفلا نم دارفأ الإ لالحلا هماعط نم هلكأ دعب ريمألل هيلع حصنلا "“*دكأت

 .مالسلاو هماعط نم لكألا كرت ىلع ًامزاع ريقفلا نكي مل اذإ
 اهبلطي يتلا فئاظولا نم ءيش '*"لوصحب ينبحصي يذلا ريمألا دعأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امثو

 ريغل سيلبإ هميقي امم حوللا كلذ نوكي دقف .ظوفحملا حوللا يرصب "*'حمطم ناك ولو «نامزلا لبقتسم يف

 يذلا ريقفلاب رخسيل اهل ةقيقح ال ارومأ هيف بتكيو '*'[سانلا] نيب مهحضفيو مهنيد يف مهنتفيل نيموصعملا
 سيبلتلا ماقم يف سيلبإ نكم ىلاعت هللا نأ هريغو يئازغلا ركذ دقو .سانلا اهم ربخأ اذإ هيلع كحضيو اهيف رظني

 هل ماقأ شرعلا نم وأ ءامع هل "*”ماقأ شرعلا قوف يذلا ءاعلا نع ذخأي ريقفلا بلق ىأر اذإ هنأ ىتح ةنتفلاو

 "*؛[هاطعأ دبعلا ىلاعت هللا ديأ نإف] ءاذكهو ةردس هل ماقأ ةردسلا نم وأ "*”ًايسرك هل ماقأ يسركلا نم وأ ًاشرع

 نم ريقفلا (ب"7ا/) رذحيلف .ىهتنا ءرعش الو لطابلا يف "**عقو الإو «ةليختملاو ةقيقحلا رومألا نيب ناقرفلا
 كلذ نإف «ينالفلا تقولا يف هكاله وأ كودع لزع نم دب ال وأ ةينالفلا ةفيظولا كتيالو نم دب ال هريمأل هلوق

 .نيطايشلا ناوخإ نم هنأو ايندلا لجأل ريمألا تاضرم عم رئاد هنأ ىلع ةمالعو رورغو لهج
 ربخي نأ ريقفل يغبني ال :يليجلا رداقلا دبع يديس نع القن لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 هماقأ امم هآر يذلا حوللا نوكي دقف «تابثإلاو وحملا حاولأ نع ًالضف ظوفحملا حوللا يف هيلع علطا اهب سانلا

 .د ج ب نم طقاس «يلاعت » "4

 .دصق :تن لح
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 59 © ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 "*”عقي ال نأ ًاقوخ سانلا *”لكل دوجولا يف كلذ رهظي ىتح لهمتلاو كلذ ناهتك هيلع بجي لب .سيلبإ هل
 ءايلوألا لمك هيلع جردام اذهو :لاق .قيرطلا لهأب مهنظ ءوسيو هب سانلا رخسيف .هب ربخأ يذلا رمألا كلذ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ يف مهب ىدتقا نم لقاعلاف

 هتلمح لمحتأل ينبحصي امنإ هنأ ينظ ىلع بلغ اذإ ةبحصلا ىلإ ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 نأل كلذو .ىلاعت هللا ءاش نإ هتبحص يف يلع مول الف ةيهلإلا بكاوملا رضحي نمم ناك نإ الإ مهللا ,دئادشلا يف

 نوسكعي نيذلا دنجلل عقي (ى ةيهلإلا دادمألا هيلع عطقو هفئاظو نم هلزعف هيلع هللا بضغ اهبر اهرضحي ال نم

 كتقفارم كلأسأ هللا لوسر اي :لاق (أ1) ًاصخش نأ ثيدحلا يفو .ىلعألا لثملا هلو ضرألا يف كولملا بكاوم
 دقف ةيهلإلا بكاوملا رضحي ال ًاريمأ بحص ريقف لكف .ىهتنا .دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ينعأ :لاقف ؟ةنجلا يف
 هتلمح ريقفلا لمحت تقو يف هبر ىصعي ريمألا كلذ ناك نإ اهيسال «ريمألا كلذ '**هلمح يف أططش هسفن فلك

 كلذ وعينا وأ [لط ايولو "هيوم هايعلا ملط أ اول را انور جرس

 الو يصاعملا يف عقي ريمأل هتبحص ريقفلا لقع ةفاخس نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نم ًابئات ناك نإ الإ هتدعاسم قحتسي ال ريمألاو دئادشلا يف هنع فلختي نأ هعسي ال ريقفلا نإف ءاهنم ةبوتلل يدتبي

 ””" سكعملاو يصاعملا نم ءيش ىلع رصملا فالخب هللا دنع هيف هتعافش لوبق ريقفلل ىجري ذشنيحف .يصاعملا عيمج

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هيعس ةبيخ ايو اذه لثم بحصي يذلا ريقفلا بعت لوط ايف :ةيهلإلا بكاوملا روضح يف
 قيرط نع '"'جوعت اذإ ينبحص يذلا ريمألا لزع ين لجو زع هللا ىلإ هجوتأ ابر ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 لك هتيمي وأ هيلع بوتي هللا نأ يف وأ ؛هجوعل يميوقت ىلع ربص الو يحصن عمسي لو هلثمب ةقئاللا ةماقتسالا

 ىلع هئاقب تببحأ ىتمو (ب7) .لجو زع هبر طخست يتلا ماثآلا باكترا نم هيلع ةقفشو هل ةبحم ينم كلذ
 .هقح بجاوب تيلخأو يسفن تششغو هتششغ دقف ركذ |يف هجوتأ ملو هجوع

 نأ هحصنل عمسي مل ًاملاظ ًاريمأ بحص اذإ ريقفلل يغبني :لوقي """هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ابدأ ةفيظولا كلت يف هولو نيذلا ةبونلا باحصأل هترواشم دعب الإ ًالثم هلزع يف لجو زع "””هللا ىلإ هجوتي ال
 «بيذاجملاب نيقحلم مهنوكل مهيدي ىلع ةعقاو يه اهنإ اهوحنو سوكملاو روجلا '"؟تايالو عيمج نوكل ,مهعم

 نم ةدحاو ةرعشب ملظلا فئاظو نم '"*[ءيش ىلع] اريمأ دعاسي ال مهدحأ نإف «نيعرشتملا نم ةاحصلا فالخب

 .ضايب كانهو 2ج نم طقاس '8'
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 هونمزأف هللا نذإب ةبونلا باحصأ هالو ريمأ لزع يف هللا ىلإ هجوتف هانلق ايف انناوخإ ضعب لهاست دقو .هدسج

 فرعي ال قيرط يف لخدي مو حصنلا عمس نم لقاعلاف .تام ىتح كلذك راصو هنذأ اومصأو هرصب اومعأو

 .مالسلاو اهتبقاع

 هتيلوت ىلع ادحأ اودعاستف لاوحألا بابرأب اوهبشتت نأ مكايإ ''":لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 مهدحأ نإف لاوحألا بايرأ فالخب .هقحلي يذلا مثإلا يف هل ءاكرش اونوكتو اومثأتف ءاهيف هل صالخ ال ةيالو

 دنع ملاظلا كلذ يف عفشي مث تابعتلا نم هسفن ىمحتو] «ىلاعت هللا نذإب مهريغو نيساكملا نم ةملظلا '""يلوي

 مهضعبو .هللا ءاش نإ كلذ هل لعفيف (74) «تاعبتلا باحصأ رئاس هنع يضريو هل رفغي ”"*[ ىلاعت هللا نأب هللا

 هللا لبقيف هعئابو رخ براش لكو ةيناز وأ ناز لك يف عفشيف رمخلا ""؟ةبرشو أطخ تانب تاناح يف سلجي

 .مهروص خسمو ةاصعلاب ىلاعت هللا فسخل مهالول نيذلا ةمحرلا لاجر ءالؤه ىمسيو .اهفرعي تارامإب هتعافش

 لزعلاب روجلا ءارمأ يف فيرصتلا ىلاعت هللا هطعي مل ريقف لك :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 يصاعملا عضاوم رضحي نم ةلزنمب كلذ نوكل مهنم ًادحأ بحصي نأ هل سيلف «كلذ وحنو ىمعلاو حيسكتلاو

 لزعلاب هيف فرصتلا ىلاعت هللا مكاطعأ نإ الإ هتيعر ملظي ًاريمأ اوبحصت ال :لوقي هتعمسو .اهلهأ ىلع ركنيالو
 هملظ نم ىلع الإ ريصلاب رمؤي ال ريقفلا نإف ؛مكباحصأ ملظي ناك نإ !ميسال ىذألا نم هوعنمتو هوبدؤتل هريغو

 تافآلا نم مهيمحيل الإ هوبحص ام مهنأل مهنع ملاظلا كلذ فك هيلع نيعتي هنإف «هناوخإ ملظ نم فالخب ءوه

 هتيوازب نوفدملا يربعجلا ميهاربإ يديس ناكو .هيف حلاصلا مهنظ ""'قحيلف «ةرخآلاو ايندلا يف مهبيصت يتلا

 داهبلا ىفو اهف "”'ىللاعت هللا نذإب هسأر رعش ددع ةملظلا نم لتقي ال ريقف لك :لوقي هللا همحر رصنلا باب جراخ

 (ب"19) لكف ءضرأللا راطقأ رئاس يف اراهنو اليل هيف دابعلا ملظي نم دوجو نم ولخي ال دوجولا نأل كلذو ءهقح

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءكلذ ريغو لتقلاب هبدأو يعرشلا قيرطلاب هبيدأت يف العو لج قحلا نذأتسا هب ملع ملاظ

 ءاهيف نور سخيف سانلا ىلع عئاضبلا ""”يمري وهو يتبحص ىلإ ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 ةنايصو ”"”سانلا عفانمل هبحصأ ذئنيحف ؛كلذ نم ًائيش دحأ ىلع يمري ال هنأ يف يتعافش لوبق هنم تملع اذإ الإ
 مث مهنوبحصيف ناسحإلاو ربلا روجلا ءارمأ نم نولبقي نيذلا ءارقفلا بلاغ هيف لهاستي رمأ اذهو .مثإلا نع هل

 كلذ تدهش امك مهب نورخسي سانلا ريصيف ؛:ةحيحصلا لوقعلا اهلبقت ال لماحت ىلع مهنولمحيو مهنع نوبيجي
 :ريزعلا دبع نب رمع مالك يفو .دالبلاو دابعلا نوملظي نيذلا برعلا خويشو فاشكلا بحصي نميف "''انأ

 .ب نم طقاس «لوقي#» نذل

 .ىلوت !د «ىلوم :ج اا

 .ج ب نم ةدايز 52

 افلا

6. 

 .برش ب
 .قحي :جا

 .د ب نم طقاس «ىلاعت» ""'
 .ىري ْج انفي

 .ب نم طقاس «سانلا عفانلا "”

 .كلذ انآ :ب

 فحل



 ١ 8 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داثرإ باتك

 ىلع طبضنت ال روجلا ءارمأ نإف ”"*ءهل مكحصن ةينب ايندلا نوبحت متنأو روجلا ءارمأ نم ًادحأ اوبحصت نأ مكايإ

 :ىهتنا مالسلاو مكل ىلوأ مهتبحص نع مكدعبف حصنلا لوبق
 نيمولظملا ءاعد لوبق نم هتيامح اوبلطتو املاظ اوبحصت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 ملاظلل ريقفلا ةيامح نأ ىلع درو اى رفاك نم ولو ةباجتسم """[مولظملا] ةوعد نأل مكل حصي ال كلذ نإف «هيف

 بنذ هيلع نوكي ال نأو الالح هسبلمو (أ؟ )٠ ريقفلا ماعط نوكي نأ اهطرش نم نأل تزع دق ةقلعملا رومألا يف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نامزلا اذه يف رمحألا تيربكلا نم زعأ اذهو .بونذلا نم

 عنملا ىلع ةردقلا يسفن نم تملع اذإ الإ ءارمألا نم ادحأ ةبحصلل بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 هبرغتسا نم ةطساوب دابعلا ملظ "يف هروهت نم هيلع فاخأ تنك نإ اميسال «هاياذه لوبق وأ هماعط لكأ نم

 عقو""[و]اوتام وأ مهيرغتساو ”"”[هولو نيذلا ةالولا لزعو تريغت امبر لاوحألا نأل] ؛هولو نيذلا ةالولا نم

 هيف بتكأل رضحملا كلذ يلإ اومدقف ؛هملظ مدعو هلدعب هيف سانلا دهشيل رضحم ةباتك بلطو هيلع شيتفتلا
 يو ا ا .اهمدعو ةباتكلا نيب '"*[ةريح يف] ريصأف

 '*”تفقو امل ةيده هل لبقأ مو ًاماعط هل قذأ مل تنك ينأ '*”[ولآو .نوكي ءيش بعصأ نم اذه ؟هاياده تلبقو

 وأ دقن ””ريقفلا مهدحأ ىطعأ امبرف ةاشابلاو ركاسعلا ةاضقو رتافدلا يف اعقاو ريمألا اذه راص دقو . ةريحلا يف

 ةيعرلا تكتشا نيح هيف بتكيل رضحملا هل اولسرأ مايأ ةدع دعب مث : هذخأق ًابترم هل بتر "*'وأ ًاماعط وأ ابايث
 ةباتكلا نم عنتما نإو «قافآلا يف هضرع اوقزمو (با )٠ ماوعلا نم هيلع ةمايقلا تماق هيلع بتك نإف "””هنم

 نورخسي نوريصيو ؟انل كتيكزت نع عروتتو اهيف ةهبشلا لوخدب كملع عم انلاومأ لكأت فيك :ةالولا هل لاق
 يف هنم اوردكت ولو مهديك نم هيمحي ىلاعت هللا نإف «ةلمج مهلاومأ نع ىلاعت هللا هامح نم فالخب سلاجملا يف هب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .هنيد ىلع هفوخل نطابلا يف هنومظعي مهف رهاظلا

 نم ضرع لجأل هل يلذ نم ظفحلا ينظ ىلع بلغ نإ الإ ًاريمأ بحصأ ال ينأ ىلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 نم ءيش ىلع هدعاسي مهدحأ نأ ةينب ءارمألل "*”هتبحص نم مهضعب هيف عقي ام فالخ هل يتبحص ةدم ايندلا

 نم هباود وأ هبكرم ةيامح وأ ةمامإ وأ ةباطخ وأ ملع سيردت ةخيشم وأ دجسم ىلع هرظنك «ةيويندلا هضارغأ

 .ب نم طقاس (هل3 "“*

 .هتوعد :د فو «ج ب نم ةدايز

 .ًاماعط وأ ًابايث هل بتر :ةدايز د يف *“

 .هيلع بتكي نأب هنم ةيعرلا تكتشا نيح :ب 2

 .ج ب نم بيوصتلاو ,مهتبحص :دأ لح
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 اذهو .هبحصأ مل ركذ ام ءيش لجأل هل لذلا نم ظفحلا يسفن نم ملعأ مل نإف .كلذ وحنو اهل ةالولا ريخست

 لك بحيو اهباهذل حرشنيو اهوصح نم ضبقني ثيحب ءاهتاوهشو ايندلا يف دهزلا مكحأ نمل الإ حصي ال رمأ

 يف رمحألا تيربكلا نم زعأ رمأ وهو ءاهليصحت يف هدعاس يذلا هقيدصل هتبحم نم رثكأ اهليصحت يف هضراع ودع

 ناك ىتح (أ"١) ؛لمكلا نم دارفأل الإ نوكي ال اهبتاوهشو ايندلا قر نم ةيرحلا نإف .نامزلا اذه لهأ بلاغ

 :مهضعب لوق وهو .تيبلا اذهب تحصل نآرقلا ريغب ةالص تحص ول :لوقي هللا همحر دينجلا

 رخ ةَعْلَط ياتَلْفُم ىَرَت نأ .ًالاَحك نامزلا َلَع ىنقأ

 لاقف ةاون صف رادقم الإ اهنم هيلع قبي ل ىتح ايندلا يف دهز نم نع ةرم لئسو "*".رايغألا قر نم رح يأ
 .مهرد هيلع يقب ام نق بتاكملا :هنع هللا يضر

 :لاقف .هعم يه ةوسك رخآ يبص نم بلطي ًايبص تيأر :لاق هنأ هللا همحر يشرعلا توقاي يديس نع يكحو
 تربتعاف .ورجلاك هب هرجي راصو ًالبح هقنع يف لعجو هل اهاطعأف معن :لاقف ؟كل اهيطعأ انأو يبلك لمعت

 تعجو :لاق .هبلك هلعجي نأ ىلع ةوسكلا بحاص ردقي مل ةوسكلا يف دهز يبصلا اذه نأ ول :تلقو كلذب

 **.هيلع هضرعأ ىتح "””ربصاف بلكلا كلذ مسا ىلع هب تجرخ ينإ :لاقف .صخش نم افيغر تبلطف ةرم
 .ىهتنا ؛عوجلا ىلع ربصأو هنم ماعطلا يف دهزأ بلكلا ناك نم ىلع فأ :يسفنل تلقف .هيلإ بلكلا تفتلي ملف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ربتعا نم لقاعلاف

 ًافشك هلل هتبحص بلط يف قدصلا يسفن نم تققحت نإ الإ ًاريمأ بحصأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 يف قداص هنأ هل تنيز ”""[ابرف] اهبحاص ىلع سييلتلا (ب'١) اهنأش نم سفنلا نإف ءائيمختو ًانظ ال ًانيقيو
 شيتفتلا لك هنطاب '"'هسفنل حصانلا شتفيلف ءكلذ فالخب لاحلاو هلل الإ هبحص ام هنأو ريمألا كلذ ةبحص

 .مهريغ نع ًالضف نيلماعلا ءاملعلا نم ريثك ىلع ىفخت دق سئاسد سفنمل نإف .ريمأ هتبحص يف هلوخد لبق
 ءيش يف قدصلا نم هيعدت ام هسفنل ملسي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 ةسلاجمب ذذلتلا اهنأش نم نإف «ءارمألل اهتبحص اميسال هيعدت ام لك يف اهماهتا مزحلا نم لب ءاهلك هلاوحأ نم

 هبحت امنإ اهنأ لاحلاو ؛هلدع لجأل لداعلا ريمألا ةبحم يف قدصلا تعدا اهبرو .مهنود نمف كولملا نم رباكألا

 ريمألا كلذ ناك اًذإ مب هسفن قدص دبعلا نحتميلف .ًالثم ءارمألا بلاغ هيلإ داقنا ىتح سلاجملا يف اهنساحم ركذل
 هل هحدم لجأل ال هلدعل وأ هلل هبحي وهف كلذ عم هبحأ نإف ءاهنع سانلا رفنيو اهمذي لب اهدقتعي ال لداعلا

 هنأل ؛هلدعل وأ هلل ريمألا ةبحم هاوعد يف بذاك وهف كلذ لجأل يرشبلا ءزجلا ىلع داز اهب ةرعش هنم تردكت نإو

 .رذلا ىلع شيطت نازيم هذهو .لاز ام هب مئاق لدعلا نإف ردكتي مل ءطقف لدعلا درجم هتبحم ىلع ثعابلا ناك ول

 .رايغ اهقر نيذلا رايغألا قر نم رح يأ :ب
 .للع :ةدايز ج ب امو

 .هيلع هضرعاف :ةدايز د ب

 .أ نم طقاس ١

 .هبفن :أ



 ا” #1 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 هبحي نأ هلل لداعلا ريمألا ةبحص يف ريقفلا قدص ةمالع نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 يف هيلع هراكنإ ةدشو هل ريمألا ''"ضغب ينفيف .هل نيضغبملا هيلع نيركنملا دشأ نم (أ77) ناك ولو ةبحملا لك

 ريقفلا بحي هنكلو ًاملاظ ريمألا ناك اذإ هقدص ةمالع نم نأ امك .ريمألا كلذ ""”لدعب دابعلل حلاصملا لوصح

 «دابعلل هملظ يف هل هماركإو هل ريمألا ةبحم يفنيو همذيو هضغبي نأ ماركإلا لك همركيو داقتعالا دشأ هدقتعيو

 الإ اهب نزولا ىلع ردقي ال ًاضيأ رذلا ىلع شيطن نازيم يهو .ىهتنا ؛هدسج نم ةدحاو ةرعشب هبحي داكي الف
 هريمأ نم ردكت ريقف لك نأ باتكلا يف مدقتو .هسفن ضارغأ عم ال ىلاعت "هللا تاضرم عم '؟؛ًارئاد ناك نم

 «هللا ريغل ريمألا كلذ ةبحص ىلع ةمالع وهف «هنارقأ نم دحأ ىلع عمتجاو هيلع ركنأو هترايز نع عطقنا اذإ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ينلأس اذإ ةبحصلا ىلإ برعلا خياشمو فاشكلا نم هريغ الو اريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 نإف .هتبحص نع تجرخ هريغ وأ حالف نم هتيعر نم ًادحأ ملظ ىتم هنأب دهعلا هيلع ذخآ نأ دعي الإ ءاهيف

 .ةرابع نسحب ينع هتدرط الإو .هتبحص طرشلا اذه ىلع لخد

 لإ يحض لإ أريتأ بيغ ةلاذأ نقتل نديني د لوفي هنلإا دغر ايركز ”"[مالسنلا] عيا ناوي تعمتسو
 (باث/) داصح وأ ثرح يف ةعاس ”"هريخست يف ولو «دابعلا نم ًادحأ ملظ ىتم هنأب دهعلا هيلع ذخأي نأ دعب

 سبجحلاب ولو هنم مولظملا كلذ قح ذخأو هلزع يف لجو زع هللا ىلإ هجوت ءسفن ةبيط ريغب ءيش لمح وأ ءانب وأ
 .ةرابع نسحب هنع هعفديو هكرتيلف الإو «ةبحصلا ىلإ هبيجيف كلذ ىلع ريمألا لخد نإف .ديدشلا برضلاو ليوطلا

 تحت لخدي هئأو مكتبحص يف ريمألا قدص ةفرعم متدرأ اذإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 قداص وهف كلذل حرشنا نإف «لاح ا حالصإو دييأتلاو زعلا ماودب هل اوعداو هترضحب هودع اوحدماف مكتعاط

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىهتنا ؛هلاح ىفخي الف الإو «ةبحصلا يف مكعم

 مولظم هنأ يل نيبتي نأ دعب الإ برض وأ سبح صخش يف يريمأ دنع عفشأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 درجمب هريغ وأ ةاشابلا دنع عفشي لب كلذ لثمل نطفتي ريقف لقو .ءاهتنالا ىلع هيف ةبوقعلا تفرشأو ملاظ هنأ وأ

 ماقأ امبر ريمألا نإف .روبت كلذو ريمألا كلذ ىلع لوقلا ظلغي مث ؛مولظم انأ :ًالثم مولظملا وأ سوبحملا لوق
 يف ةالولا بتاكأ تنك انه نمو .ريقفلاو بورضضملا لجخيف ملاظ بورضملا وأ سوبحملا كلذ نأ ىلع ةلداع ةنيب

 ([7) هيف انوعفشف اهدح هيف ةبوقعلا تغلبو ًاملاظ وأ ًامولظم نالف ناك نإ :يلوقب مهدنع ""*”سوبحملا قح

 يقافتال سوبحملا كلذ يف نولعفي |مب لجخ مهنم يل لصحي الف رجزنيو بوتي ىتح هيلع مكعم نحف الإو

 .رئاد :

 .ج ب نم ةدايز

 .ةريخست :د

 .نيسوبجحملا :جاب 55
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 اذإ هنأل مولظم هنإ هلهأ لوقو سوبحملا ملظن درجمب ةعافشلا ريقفل يغبني ال هنأ ملعف .قحلا ىلع مهايإو انأ

 هتعافش ىلع دمتعي مهنم ''"دحأ داكي الف ءًالفغم هولعجو ةالولا دنع هرابتعا طقس ةعافشلا يف هؤاطخ "**نيبت

 يامام ريمألا دنع يحئارج صخش يف ةعافشلا ينولأسي ملعلا ةبلط نم ةعامج ينءاج دقو .كلذ دعب اهلبقي الو

 .مولظم هنأ هللاب يل اوفلحف كلذ يف تفقوتف «نيدسفملا ىلع اوسبك نيح ًأملظ هوكسم ريمألا ةعامج نإ :اولاقو

 اوناك نإف «كلذ ىلع هللاب يلاوفلحو مولظم هنأ يدنع اودهش ًانالفو انالفو ًانالف نإ :هتلمج نم ًاباتك هل تبتكف

 ؟:'ئرق املف .اهدح هيف ةيعرشلا ةبوقعلا غلبت ىتح هيلع مكعم نحنف نيقداص ريغ اوناك نإو هيف انوعفشف نيقداص
 سأر كنأب ةاشابلا دنع تفرتعا امأ :هل لاقو سبحلا نم هجرخأ مث نالف بلق رون نم اذه :لاق هيلع باتكلا

 :مهل ريمألا لاقف .معن :لاقف ؟كدنع دلب اذك اذك نم سانلا بابسأ تعلط امأ :هل لاقف .معن :لاقف ؟رسنملا

 .اوحضفو اولجخف ؟مولظم هنأب نالف دنع مكتداهش نيأف
 ىلع متنأو الإ ءارمألا دنع دحأ يف اوعفشت نأ مكايإ (بالا") :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ولو هدنع ءوسلاب هيف دحأ ةداهش دعب الإ ًادحأ سبحي ريمأ لقف .مكلقعو مكلوق '”'اوهفست اليل هرمأ نم ةريصب
 تنك انه نمو .ىهتنا كلذ ضراعي ءيش متنأ مكعم سيلو هعم ةعيرشلا رهاظ ريصيف ءرمألا سفن يف ًاروز

 امولظم ناك نإ هيف ةعافشلل يردص حرشي نأ لجو زع هللا ىلإ يهجوت دعب الإ سوبحم يف ريمأ دنع عفشأ ال

 ايندلا بحي نم ضعب هيلع ام '””فالخب مويلا ىلإ كلذ ىلع انأو ءاملاظ ناك نإ هيف ةعافشلا نع يبلق ضبقي وأ

 عفشي ناهيلس ةاشابلا ىلإ علط هنأ ءاملعلا ضعبل عقو دقو .ًامارح اهنوكل تفتلي الو ةعافشلا ىلع ةلاعجلا ذخأيو

 موي هجيجح تنك ايمذ ملظ نم :لاقو ةمذلا لهأ ملظ نع ىبن دق ليكي هللا لوسر نإ :لاقو ينارصن لماع يف

 ؟ناطلسلا لام نم كدنع ام :ةاشابلا هل لاق رضح الف . سبحلا نم ينارصنلا اذه أو رضحا :ةاشابلا لاقف .ةمايقلا

 نيملاظ انلعج يذلا خيشلا يديسل اذه لق :لاقف .ملعب :لاقف ''؟؟ملعب :ةاشابلا هل لاقف .سايكأ ةعبس :لاقف

 نأ درو دق (أ4) :هئاسلجل ةاشابلا لاق ىلو !ملف ءاريبك هنطب ناكو لوقي ام ىرد امو خيشلا لجخف .كسبحب

 راص ىتح ابلاغ هنمسي ائيش دجو امل عروت ول هنإف ؛هعرو ةلقل كلذو نيمسلا ملاعلا يأ نيمسلا ربحلا هركي هللا

 .كلذ لثمب ريتعا نم لقاعلاف .ىهتنا ''".بدلاك

 مل ولو «هيف اوعفشاف قح ريغب ريمأ دنع مولظمب متملع اذإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نأ دعب الإ هيف اوعفشت نأ مكل يغبني ال هنإف ًاملاظ ناك اذإ ام فالخب ءاهدح هيف ريمألا اهدارأ يتلا ةبوقعلا غلبت

 .نيعت :د

 .ب نم طقاس ؛دحأ»
 .أرق :دأ

 .اوهفي :د
 .فالخ :ب عنع

 .ملعي هال

 .بذلاك ا و



 له 5 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 ”:ههيراوج نم ةيراج دواري هآر دق ًاصخش ” ”"يلاولا كسمأ اذإ كلذو .اهدن هيف '*”[ةيعرشلا ةبوقعلا] ذخأت
 وأ ةبرض لوأ ”'"يف هيف دحأ عفشي ال نأ لقعلا نم نإو «ظيغلا نم زيمتي داك دقو هبدؤي نأ دارأو اهسفن نع

 عمسي مل امبرل كلذ لبق هيف عفش املاع نأ ولو .هدح غلب هيف بيدأتلا نأ هنظ ىلع بلغي ىتح لهمتي لب «نيتبرض

 «هيف عفشي نأ لبق مولظملا رمأ يف نايبو قذح ةدش ىلإ نيمولظملا يف عفاشلا جاتحيف «هلوق هفسو يلاولا هنم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نإف ”'"«[يلمعو يملع] يف يصالخإب تقثو نإ الإ يتبحص ىلإ ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 ًايعاس نوكأف هنم اهذخآف ءلاؤس ريغب ولو هتيده وأ هتقدص ىلإ جاتحأ نأ ًافوخ ةبحصلا ىلإ هبجأ م كلذب قثأ م

 ىلاعن هللا نأ كلذ حاضيإو .هيف صالخإلا مدعو ءايرلا هلخدي ءيش ىلع يندعاس ثيح هرجأ صقن يف هل (ب"” )

 جاتحا اهيف صلخي مل نمف «هلمعو هملع يف اصلخم ناك اذإ الإ هترورض نع دئازلا قزرلاب ملعلا بلاطل لفكت ام
 .كلذ دعب مولظم يف هدنع هتعافش لوبق ىلع ريمألا ردقي ملف ؛هدنع هتمرح تطقسف هقزر يف ريمألا لاؤس ىلإ

 ”'اوه الف ؛هيلع مهبولق اسقو سانلا لاؤس ىلإ هجايتحاب هللا هبقاع ابر هلمعو هملع يف صلخي مل نم نأ ملعف
 .هريغو دينجلا لاق امك باذعلا دشأ نم دودعم كلذو «لأس ام هنوطعي مه الو لاؤسلا نع هسفن فك ىلع ردقي

 هماعط نم لكألا يف اوصخرتتو اريمأ اوبحصت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 لايك ريمألا كلذل بتكيل ءالالح ماعطلا كلذ ناكو مكلمعو مكملع يف نيصلخم متنك نإ الإ هاياده لوبقو

 صخرتلا مكل يغبني الف نيصلخ اونوكت مل نإ مكنإف .ملعلا بلط ىلع مكل هتدعاسمو مكيلإ هناسحإب ريخلا

 ملعلاف الإو ءمكتاين ءوسب ةيصعملا ىلع مكل هتناعإ نم كلذ يف امل هناسحإو هرب لوبق الو هماعط نم لكألا يف

 «ملعلا ةبلط نم ريثك ىلع ىفخي دق رمأ اذهو :لاق .تاعاطلا لضفأ نمو حلاصلا لمعلا نم دودعم هلصأ يف

 هب رخس ابر ءارمألا نم هبحصي نم لام (أ”0) نع عرولا ماقم مكحي مل نم :لوقي هللا همحر هتعمسو ”"".ىهتنا

 هنأ ”"”[حالصلاو ملعلا يعدي نم ضعبل عقو دقو] .ناضمر رهش يف |مهيسال تاهبشلا نم لكأي هآر اذإ ريمألا

 نأ مكلثمل حلصي ماعط اندنع سيل :ريمألا هل لاقف ءرادرتفدلا دمحم ريمألا انبحاص دنع ناضمر يف رطفلا دارأ

 ناطيش هنإف يدنع نم اذه اوجرخا :هناملغل ريمألا لاقف .ممرلا هريغت الو ءالدلا هردكت ال رحبلا :هل لاقف .هلكأي

 بيطت فيكف «ميظعلا رهشلا يف ماعطلا اذه لثم ىلع رطفت نأب بيطت ال انلثم سوفن تناك اذإ .ناسنإ ةروص يف

 اوبحصت الو راصبألا يلوأ اياوريتعاف .ىهتنا ؟ةيبطقلاو حالصلاو ملعلا هئاعدا عم هنم لكأت نأ اذه لثم سفن

 ,ةعيرشلا :دأ "'“
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 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا #

 الإو ؛تاهبشلا كرتو ”'"عرولا يف هريغلو هل ةودق اوريصتل هلام "'*نم لكألا نع مكظفح متملع نإ الإ ًاريمأ

 اب الماع ملاعلا نكي مل اذإ :لوقي هتعمسو ؟عروتي نأ بلط اذإ هريغو مكريمأ يدتقي نمف تاهبشلا متلكأ اذإف

 هنإف «عرولا ةلق يف هتيشاحو وه هب ىدتقا وأ ًاريمأ بحص نإ امهيسال نيلضملا ةمئألا ناويد يف بتك امبرف ملع

 .هل ةبحصلا كرتب رمألا هيلع "'"دكأ

 كلذ لثم :لاقو هنم لكأف ةهبش هماعط يف ًاريمأ بحص ريقف لك :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 لب .هريغ نع ًالضف ثوغلا (با"5) بطقلا بلق ريغي ةهبشلا يف يذلا مارحلا نإف .ىرتفاو بذك دقف «ينرضيال
 ريقفلا ىلع ضارتعا ال هنأ ملعف .مارحلا كلذكف لكآلا هب ملعي مل ولو مسلا لكأ رضي |مكف مسلاك مارحلا :اولاق

 مكايإف """[تاهبشلا مدو مارحلا ثرف] نيب نم لالحلا هل ىلاعت قحلا ”""صلختساو فشك بحاص ناك اذإ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ماعطلا كلذ "'"'"ثبخب مكتفرعم دعب الإ عرولاب رهتشا ريقف ىلع راكنإلا ىلإ ةردابملاو

 نإ الإ هتبحص ”''بلط ىلإ سفنلا فارشتسا دعب يتبحص ىلإ ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو
 ”"'[هبيجأ] الف كلذك وهو انأ نكأ مل نإو «ةنطابلاو ةرهاظلا ساندألاو بونذلا رئاس نم وهو انأ ًارهطم تنك
 كلذل ”"؟لهأب تسلف دئادشلا يف هتامح لمحأ نأ ديرأ ينأ ريدقتبو ًاقساف بحص ًاقساف نأ هتياغو .ةبحصلا ىلإ

 يف هيلإ ةراشإلا ترم |ى هل هبنتي نم لق رمأ اذهو .هنايصعو ينايصعل هنع فيفختلا بلطأ نأ لهأب وه الو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛باتكلا اذه

 ةرخآلا رادلا ىلإ يرصبب تقرخ دق تنك نإ الإ يتبحص ىلإ ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 هنيد يف هرضي هتيأر ام لك نع ريمألا فكأل كلذو «يبلق نيعب اهتانزاومو اهتابساحمو اهلاوهأو اهدئادش تيأرو

 هل سيل ةيالو (أ77) ىلع هدعاس وأ هنيد يف هرضي !مب ريمألا رمأ امبر كلذ لثم ىلإ هرصب قرخي مل نم نإف .هايندو

 يتلا ةيالولا يف ريمألا ماود ”””بحت ةدحاو ةرعش هيف ريصي ال ماقملا اذه بحاص نأ قبس دقو .صالخ اهيف

 هيف ةبحم اهنم هلزع يف هللا ىلإ هجوتي نم لوأو اهيف هماود يف ضراعي نم لوأ وه نوكي لب ءاهيف هل صالخ ال
 .هتبحص قح بجاوب ًامايقو هنيد ىلع ةقفشو

 .لب هماعط :ةدايز ب يف "'“
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 مال 8 ءارمألا ةحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 راذعألا نم ””؛رذعل مكتبحص نع مكريمأ متفرص اذإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 لمعلا نع اوجرختو مكتاف يذلا مغلاو مهلا هيلع اولخدتف ,مكناوخإ نم دحأ ةبحص ىلإ هودشرت نأ مكايإف

 دمحلاو ؛هسفنل طاتحي |ى هيخأل طاتحا نم قذاحلاف .هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال ثيدحب

 .نيملاعلا بر هلل

 ال دق هدنع لالحلا نأل لالح اذه هماعط نأ هللاب يل فلح اذإ يريمأ قدصأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 نم نولفغملا هيف عقي رمأ اذهو .باتكلا اذه نم لوألا مسقلا يف هيلإ ةراشإلا ترم امك ؛يدنع ًالالح نوكي
 نوكي نأ لمتحي هنأ مهنع باغو ”""لالح ًالثم هماعط نأب ريمألا فلح ىلع نودمتعيف ملعلا ةبلطو ءارقفلا
 مدق نيح فاشكلاو رتافدلا ضعب نم كلذ تعمس امك «ملاظملا نم مهتيعر ىلع هوثدحي ملام لالحلاب مهدارم

 هتيأرف .يلبق ناك نم هثدحأ (با7#) امنإو يتيعر ىلع هتثدحأ امم هعنصأ مل ءيش اذه :لاق .هنم لكآل هماعط يلإ

 هنوك عم هفلح ىلع دمتعأو كلذ دعب هماعط لكآ فيكف ؛لالح وه اهثدحي مل يتلا مراغملاو ملاظملا نأ ىري نمع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؟ةعيرشلا دعاوقب الهاج

 برضلاو سبحلاب ولو هنم سانلا قوقح صيلختو يريمأ ةمذ صالخل ””'حرفأ ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 .باسحلا مويب يناميإ ةدش نم يلع هب ىلاعت هللا نم امل ةرخآلا لبق ايندلا يف هريهطتل ةردابم «تاراسكلاو عراقم لاب

 مدق نإو .ءارمألا ضعب يف كلذ يل عقو امك هل ًاضغب ال هيف ةبحم ًملظ ًادحأ لتق اذإ هلتق يف هللا ىلإ تهجوت اهبرو

 نأب مهءرمأو كلذ لثم نع مهتيبن سبحلا يف ةعونتملا ةرخافلا ةمعطألا هل نولسري هلهأ راصو سبح يريمأ نأ

 سبحلا يف ”""هيف عوجي موي لك نإف .هيلع ةدملا ريصقتل ابلط موي دعب موي مدأ ريغ نم سبايلا فيغرلا هل اولسري
 فالخي «ةءورملا نم هيلع وهام بسحب ريزعتلاو لذلا يف رهشلا وأ ةعمجلا ماقم موقي هيلإ اوتفتلا هلهأ ىريالو

 لع ىفخي دق رمأ اذهو .ذئنيح هتيب يف سلاجلاك هنأل "لوطي هسيح نإف هل اهولسرأو ةمعطألا هل اوعون اذإ ام

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,ناوخإلا اهيأ هيلع اولمعاف سانلا نم ريثك

 لزع مث «للاظلا (أ77) هودع ىلع هترصن يف مولظملا يريمأ ةلمح ًالماح تنك اذإ ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 دمحب رئاد ينإف .ةلمج يريمأ كرتأو هتلمح ىلإ لوحتأ نأ وه هيلإ يريمأ دنع ناك يذلا محلاو مغلا لوحتو هودع

 «ءارقفلا نم هب لعفي نم لق رمأ اذهو .هبرك يف هتدعاسم يف هعم انأف ًابوركم ناك نم لكف هللا تاضرم عم هللا
 كلذو «هتيلهاج ةيمح هنم ىفشتو هيف تمش لزع امل مث الثم هريمأ ودع لزع يف هللا ىلإ مهدحأ هجوت اهبر لب

 .نيح اصلا قيرط نع جورخ
 لزع اذإ ىلاعت هلل ريمألا ةبحص يف ريقفلا قدص ةمالع نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 لثم كرتي الو دئادشلا يف هديب ذخألاو هل عجولاو هيلع نزحلا ىلإ لوحتي نأ مهلاو مغلا هل لصحو هريمأ ودع

22 

 .الالح اد "':

 .حرفأ الأ "“
 .أ نم طقاس ؛هيفا ”"*

 .لوطي ال :



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا :*

 لع بجي :لوقي هتعمسو .كلذ لثم نع نوهزنم ءارقفلاو سفن ظحو لهج هنإف ؛هريمأ رطاخل ةاعارم كلذ

 هازاج اهبر هودع يف تمش نم لك نأ هربخيو رئاودلا هيلع تراد اذإ هودعب ةتامشلا نع هريمأ فكي نأ ريقفلا
 نم ذإ هبيسب هللا هذخأ امنإ هودع نوكي نأ ًافوخ هودع ىلع نزحلا ةدش هيلع بجاولا (منإو .كلذ لثمب ىلاعت هللا
 نيح ىتبحص نع ءارمألا نم ًاريثك تدرط دقو .ىهنتا .هل يذلا نود هيلع ”""يذلل ابلاغ رظني نأ لقاعلا نأش
 ردقي ال رمأ (بالا/) اذهو ”*'.دادغب ينب اميسال هتلمح يف تلخدو مهودع ىلع نزحلا ترهظأ امل ينم اوردكت
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,يسفن ضرغلاال هلل هريمأ بحصي نم الإ هب قلختلا ىلع

 انالوم قح بجاوب ًامايق كلذل يتهارك ةدشو يف ءارمألا داقتعا ةرثك نم يرذح ةدش يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 يف دحأ هيهاضي نأ ناطلسلا انالوم بانج ىلع راغي نأ فراع لك نأش نم نإف .كلذب وه ملعي ملولو ناطلسلا

 ىلإ ىدأ امبرو ةيوغلا سوفتلا هيلحتست رمأ اذهو .رذحلا لك كلذ نم هرذح دتشا نم فراعلاف هل ءارمألا دايقنا

 تداقنا نم لك نأ كلذو .ميظعلا باوثلا اهيفن يف يعاسلا زاح امهبرو «نيملسملا ةحلصمل ًابلط اهكالهو اهيفن
 .هتكلمم ذخأ ديري يذلا ناطلسلا ودع نيبو هنيب ذئنيح قرف الف «داقتعالا لك هودقتعاو هل ةيناطلسلا ركاسعلا

 لكف «راسكنالاو لذلاب حرفي نأ قداصلا ريقفلا ةمالع نم :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعممو

 هللا اضرب ""'[رشبتسيو حرفي امك لجو زع هللا ملعب ءافتكا] رشيتساو ””'حرف |ملك رباكألاو ءارمألا هاردزا ام

 بسح مكتع ءارمألا ريفنت بابسأ اوطاعتو ناوخإلا اييأ كلذ اوملعاف .بذاكلا ريقفلا لاح سكع هنع ىلاعت

 ىلعأ نم كلذ نوفراعلا دع دقف «هل ةيعرلا دايقنا يف مظعألا ناطلسلا ةاهاضم يف مكعورش نم ًافوخ مكتقاط

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «بدألا ءوس تاقبط

 اذإ ةداع ةباجإلا نع ءاعدلا فقوت يتلا ةحابملا تاهبشلا لكأ نع يئامتحا يلع هب ىلاعت (78) هللا نم اممو

 «ةبيصمب بيصأ اذإ هل يئاعد لوبق يئاجر لجأل هيلع يفوخ نمز لاط ولو ءًاسبح وأ ًالزع يريمأ لع تفخ
 نع كاويخلا نم بولق نزف تاوهشلا لكأ كمرف ىدنإو رد ةوواد اب ةرو دقن ةحصلا اتلاف

 دقف .هتليلح عامج يف عقو وأ هيلع هفوخ مايأ وأ هريمأل دكتلا لوصح مايأ تاوهشلا لكأ نمف .ىهتنا «ةبوجحم

 .هل هئاعد لوبق ةعرس مدعل هتبحص قح بجاوب لخأ

 ىلع هسفن نيطوت دعب الإ ًاريمأ بحصي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 هسفن نطوي مل نمف .رثكأ وأ ةنسك ءامتحالا ةدم تلاط وأ مغ وأ مه هريمأل لصح اذإ تاوهشلا لكأ نع هئامتحا

 اسد لكآ ملف ينبحص ريمأ لجأل ةرم تيمتحا دقو .ىهتنا :ةبحصلا ىلإ ًاريمأ بيجي نأ هل يغبني الف كلذ ىلع

 تيأر مث .اهتبجأف ةوهش لوانت ىلإ سفنلا ينتعزانف موي نيسمخ ةدم ةحابملا تاوهشلا نم ًائيشالو ىولحالو
 فأ :يسفنل تلقف .رهشأ ةسمخ ةدم عيضرلا اهدلو لجأل تمتحا دق اهنع هللا يضر نمحرلا دبع مأ يتجوز

 .ريمألا كلذ نع (با“8) هللا جرف ىتح ءاتحالا ىلإ تعجرف «هنم ةوتف مظعأو ةمه ربكأ ءاسنلا نوكت نم ىلع

 .يذلا:د "'“
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 هيلإ ريمألا كلذ ناسحإ يف ًاعمط ءامتحالا مهضعب لعفي ابر لب ءاصلاخ للاعت هلل نآلا هلعفي نم لق رمأ اذهو
 :مهضعب لوقب "' *هيف لثمت امبر ”*[هيف] ًاعماط ناك ام ريمألا نم هل لصحي ملاذإ ””مث 0 .هلجأل ىمتحا هنأ هغلب اذإ

 خب ُروُأ ال ْنَم َلَع ًاموُمُ لَو ِمْوَي لك يلق لأ
 هرَْغ ٍباَوَْأ ضييبت يف دَهجَِل ةَهجَو سمشلا يف راصفلا دوس انك

 لثم دشنأ الو مدن ناك امل طقف ةبحصلا نحب مايقلا لجأل ىلاعت هلل تاوهشلا نع ىمتحا اذه لثم نأ ولو

 .ىلاعت هللا نم هرجأ بلطي ناك لب «نيتيبلا نيذه

 مايأ تاوهشلا نم ءيش وأ عامج وأ برش وأ لكأب أنهت ريقف لك :لوقي هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو
 يف ريقفلا صالخإ ةمالع نم :لوقي ناكو .ءاسنلا مسق نم وه لب ءلاجرلا ةءورم هل سيلف همغو هريمأ نزح

 نأل كلذو «هريغ وأ تومب هقرافي نأ ىلإ هتبحص يف لخدي نيح نم ًاران وشحم هنأك هندبب سحي نأ ريمألا ةبحص

 .ىهتنا «ةءورم هتكراشم هنأش نم ريقفلاو ةدحاو ةعاس مغلا الو محلا هقرافي الف ايندلا "”بحي ءارمألا بلاغ
 ضرألا ىلع هبنج ريقفلا كلذ عضي ال نأ مغ وأ مه هباصأ اذإ ريقفلا ىلع ريمألا قح نم نأ باتكلا يف مدقتو

 كحضي الو ًارخبم ًابوث سبلي الو رهن وأ ناتسب يف جرفتي الو ةوهش لكأي (أ4) الو هتليلح نم برقي الو

 هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاق .ريمألا نع مغلا وأ مهلا كلذ لوزي ىتح هللا ركذ نع لفغي الو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نأ ديرأ ةميلو ىلإ هوعدأ نأك هتبحص يذلا ريمألا دنع يماقمب لخي ايف يعوقو مدع يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 وأ اهب همالعإ مدع ةءورملاو لقعلا نم ناكف ءاهيف يندعاسيل الإ اهب هتملعأ ام يننأ هنهذل ردابت ابر هنإف ءاهلمعأ

 نع تجرخ هتلبق نإف .كلذ وحنو بطحلا وأ زرألا وأ لسعلا وأ محللا نم ًائيش يل لسري نأ ًافوخ اهيلإ هئاعد
 .صقنلا نم كلذ يف ام ىفخي الو هرطاخ ترسكو يريمأ تجرخو عرولاب يسفن تيكز هتددر نإو «عرولا ماقم

 نم ًادحأ كلذب ملعي نأ ةميلو لمع ديري ريقفل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ماعطلا كلذ لثم ىلإ مهاعد نإف «ءارمألا اميسال هل مهفلكت نم ًافوخ اهيف ةدعاسملا مهنم اوجري نيذلا هناوخإ

 وأ ةقيقع لمعي نأ مهدحأ دارأ اذإف سانلا نم نيباصنلا يف هلعف رثك دق رمأ اذهو "".مهماقمبو مهب ىردزا

 قوسيو ماعطلا كلذ ىلإ رباكألا وعدي مث ءسانلا نم طالخأ نم هماعط داوم يبجي سرع ""*ةميلو وأ ًاماتخ

 هل ةفرح ال نمل يغبني ال :لوقي هتعمسو .بدأ ءوس وهو يرطاخب اوربجا :مهل لوقيو (با74) تاقايسلا مهيلع

 ””؟نم رفنت اك اهنم لكألا نم رفنت امبر رباكألا سوفن نإف سانلا نم اهداوم عمجي ةميلو لمعي نأ ًامولعم الو
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 بساكم نإف «كلذ ريغو دودو '''نالعجو سرع تانبو سفانخو تايح نم ةئيبخلا تاناويحلا موحل خبط

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىهتنا ءتارشحلا هذه موحلك ثبخلا يف ابلاغ سانلا

 ال ىتح ةنسلا يف ةدراولا راكذألاو تايآلاب هتبحص يذلا ريمألل يطيوحت ةرثك يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 اهقرطو اهروسج تطوح دالبل ًامزتلم ناك نإو .هتيعر نم ًادحأ ملظي الو ةعيرشلا "''نع هماكحأ يف غيزي

 كلداكو .سانلا نم دحأ ىلع قيرطلا اوعطقي وأ اهتقو ريغ ين لينلا مايأ روسجلا اوعطقي نأ ًافوخ نيدسفملا نم
 هانركذ اك «كلذ ريغو هللا دودح اودعتي نأ افوخ نيحالفلا ةبجو نولكأيو هجارخ نوبجي نيذلا هناملغ طوحأ

 ءانركذ امك هجارخ تابجو هناملغو هدالبو هريمأ ءارقفلا نم طوحي مل نإف .نوحشملا كلفلاب ىمسملا انباتك يف

 «ناوخإلا اهنأ هيلع اولمعاف «ءارقفلا نم هيعاري نم لق رمأ اذهو .اهقحب مايقلا نع هزجعل هتبحص هل سيلف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو (10)

 سلجم يف يدنع سانلا عامتجا ةرثك لاح يلع هتبحص يذلا ريمألا لوخدل يتهارك يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 هلفحم يف رباكألا نم دحأ هيلع لخدي ريقف لقف] «يسفنب باجعإلا نم يسفن ىلع ًافوخ ةميلو وأ ملع وأ ركذ
 حلاصلا فلسلا فاخ انه نمو .ةفيرشلا هلاوحأ ىلع سانلا "'عالطاب حرفيو "!"[هسفنب باجعإلا هقرطيو الإ

 دجسملا لخد مهدأ نب ميهاربإ "**[نأ] ىتح ءاهيف سانلا رثكو "؛؛تعستا اذإ ركذ وأ ملع ةقلح يف سولجلا نم

 كسولج يلحتست كسفن تناك نإ :هنذأ يف هل لاقو أطأطف تربك دق ينايلا سوواط سرد ةقلح ىأرف مارحلا

 رمو .ىهتنا ؛همايق بيس دحأ ردي ملو ةقلحلا كلت نم امئاق "*"سوواط ضهبنف .اهنم مقف ةريبكلا ةقلحلا هذه يف

 ول :هل "؛*الاقف ادج تربك دقو مرحلا يف "!"حابر يبأ نب ءاطع ةقلح ىلع يروثلا نايفسو ضايع نب ليضفلا

 .هسفن ىلع افوخ اهقرافل هنع هللا يضر باطخلا نب رمعل ةقلحلا هذه تناك

 لوخد يف ررضلا لوصح ىري نأ قداصلا ريقفلا نأش نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 نايفس نع يكح مث .كلذب هيلع باجعإلا لوخد نم ًافوخ هسرتفي يذلا دسألا لوخد نم دشأ هيلع ريمألا
 ًافوخ تربك دقو هيلمي ثيدح وأ هيقلي ملع ةقلح ”؟؟ىلع سلجي نأ انلاثمأل سيل (ب ؛ )٠ :لوقي ناك هنأ يروثلا

 :هباحصأل لوقيو '*"ثدحتلا كرتي ةباحس هقوف ترمو ثيدحلا ىلمأ اذإ ناكو .هسفنب بجعأ اذإ هللا هتقمي نأ
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 .ىهتنا ءانئاير ةرثكو انصالخإ ةلقل اهب انمجرت ةراجح اهيف نوكي نأ فاخأ ينإف «ةباحسلا هذه رمت ىتح اوريصا

 «مكلفاحمو مكداروأ تاقوأ يف مكب عاتجالا نع ”*'مكبحص يذلا ريمألا اوهناو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛كلذب ءايرلا نم مكسفنأ ىلع ًافوخ ةيعرشلا راذعألاب هيلإ اورذتعاو

 ىلع ًافوخ يتبحص ىلإ ًريمأ بلج نم لكل يضغبو ينع يريمأ رفن نم لكل يتبحم يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 «يناسفن ضرغل ينارقأ ضعب "*”نم ةفقو يدنع ناك دقو .حصنلا يف يريمأ قح بجاوب لالخإلا نم يسفن
 عفد ينع هريفنتب دصق هنأ ىلع هتلمحو ةبحملا لك هبحأ ترصو ةفقولا كلت تلاز يتبحص نع يريمأ رفن ملف
 هب قلختي نم لق بيرغ قلخ اذهو .ماقملا اذهب ققحت نمم هنأ تملعف ءريمألا كلذ ةبحص نم ةلصاحلا تافآلا

 وهو ؛ةئيسلا لماحملا ىلع هلمجيو هنع هرفن نم لك هركيو هتبحص يف ًاريمأ بغر نم لك بحي سانلا بلاغ لب
 ا / .موقلا قالخأ نع جورخ

 لك ضعغب الو هتبحص نع اريمأ رفن نم ةبحم ىلع ردقي ال :لوقي صاوخلا ايلع يديس (أ١5) تعمسو

 الإو ؛قداص خيش دي ىلع اهتاوهش نع مطفو ايندلا يف دهزلا ماقم مكحأ نم الإ هتبحص يف ًاريمأ بغر نم
 ًادحأ بلج نم لك ةبحمو] **هنع ايندلا ءانبأ نم '*؛ًادحأ رفت نم لك ضغب همزال نم ”*”ايندلا يف بغارلاف

 نع ريمألا ريفنتو ريمألا ةبحص نع كريفنت كبحي نم قدص ةمالع نم :لوقي هتعمسو ”*”.[هيلإ ايندلا ءانبأ نم
 ابر ريقفلا نإف .رئاصبلا بابرأ دنع دهاشم وه (ى «رخآلا ةبحصب مايقلا نع امكنم لك زجعب هملعل كتبحص
 هدصق مظعم ناك اهبر ريمألا نأ امك هاجلا باستكا وأ ناسحإلاو ربلا لوصح ريمألا ةبحصل هتبحم مظعم ناك

 نأ كش الو .اهيف هل صالخ ال يتلا فئاظولا ةيلوت يف هتدعاسمو دئادشلا دنع هتلمح لمحت ريقفلا ةبحص نم

 نم امهدحأ بلطي ال نأ ريمألاو '**ريقفلا نيب هلل ةصلاخلا ةبحصلا ذإ هللا ريغل امهنم لك ”*"[نم] ةبحصلا هذه

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ اوملعاف .ايندلا ىلإ لوؤي يورخأ وأ يويند ضرغ ىلع ةدعاسم رخآلا

 يلوقك ايندلا رومأ نم ءيش يف يل هفلكت ىلإ يدؤي ءيش ركذب يريمأل ضرعأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امبو

 نإف ءتوقلاب مامتهالا ةدشو لايعلا نيقي فعض نوملعتو غرف (ب١4) دق حمقلا نإف انيلع مكرطاخ :هل

 «ملعلا ةبلطو ءارقفلا نم نيلفغملا نم ريثك هيف عقي اذهو .احيرصت كلذ يف ريمألا لاؤس نم حبقأ كلذ لثم

 وأ حمق ىلإ هتجاحب هريمأل ريقفلا ضرع اهبرو .هماقمل صقنلا نم كلذ يف اب "'"قحلي مهنم "*"دحأ داكي الو

 .مكحاص ريمألا نم
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 ريفغلا نكيلف ؛لجخلا ةياغ كلذ نم لجختيف ءألاب هيلإ ريمألا قلي ملف كلذ وحنو ةوسك وأ بطح وأ لسع
 لجو زع هللا ىلإ هجوتيلف «ريمألا رب لوبق نم هل دب الو ناك نإو .كلذ لثم نم رذح ىلع ريمألا بحصي يذلا

 دقو .ًالالح ناكو كلذ هل مسق دق هللا نأ ملع اذإ اهيلإ جاتحملا رومألا نم ءيش لاسرإل ريمألا بلق كرحي نأ
 يف انأ هدرأو يل هلسري نأ ىلاعت هللا تلأس ام لسري ريصيف ؛ءارمألا نم يباحصأ صاوخ عم كلذ لثمب تلعف

 .تاينلاب لامعألاو ءيعرشلا هقيرطب ةقرخلل ةيامحو ةفعلل ًاراهظإ رهاظلا
 قرف اذإ ردكتي نأ هلل ريمألا ةبحص يف ريقفلا قدص ةمالع نم :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ناك ام لوح وأ هيسن اذإ حرفلا ةياغ حرفي لب ؛هركذتي ملو كلذ وحنو ًابايث وأ ًالسع وأ ًاحمق وأ اياحض ريمألا
 اوفرعت '''مكلاح ناوخإلا اهمأ اهب (أ5؟) اونزف رذلا ىلع شيطت نازيم يهو .هئادعأ نم صخش ىلإ هل هيطعي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .مكئاير نم ريمألا ةبحص يف مكصالخإ

 يف هيلإ جاتحأ ثيحب ماكحلا دنع ينم ًاهاج ربكأ ريمألا نوك نم يرذح ةدش يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 دلب ةيامح وأ اهرخسي نمت يبكرم ةيامح وأ يلاوج بيترت وأ ةفيظو ةيلوت يف يل هتدعاسمك ءايندلا رومأ نم ءيش

 ريمألا نوكي نأ قداصلا ريقفلا نأش نم نإف «ءكلذ وحن وأ اهلهأ ملظي برع خيش وأ فشاك نم يرظن تحت

 جاتحي مهبلاغو «ءارقفلا نم هب قلختي نم لق رمأ اذهو .سكعلا نود هتاهجل ةيامحلا يف هيلإ جاتحي يذلا وه

 هل مدختسي ىلاعت قحلا نإف ايندلا يف دهز نم مزال نمف الإو ءايندلا نع مهماطف مدعل سكعلا نود ريمألا ىلإ

 يف الإ ةملظلا مكح ام ىلاعت هللا نإف ؛هريغ الو ”""هقزر قيرط يف دحأ هضراعي الف ,مهريغ نع ًالضف اهكولم
 امل ايندلا يف دهز ول هنأل هوبذكف ءلثم هقزر قيرط يف دحأ هضراعو ايندلا يف دهزلا ىعدا ريقف لكف ءايندلا ءانبأ
 لعجا ايندلا يف دهزا دواد اي ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو .قيرط يف هل فقي دحأ ناك

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءىهتتا ءنيكسلا تحت شبكلاك كتعاط تحت ضرألا كولم

 يريمأ نم يذخأك ابلاغ يضرعب سانلا ثول ثروي ءيش ””يطاعت (ب 4 1) مدع يلع هب ىلاعت هللا نماممو
 يسفنل لاملا كلذ نم ءيش ذخأب يماهتا سانلا يف بلاغلا نإف .نيينعملا ريغ نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هقرفأ الام

 الام ريمألا يلع ضرع نإ نكلو . لاملا كلذ لثم قرف مهدحأ ناك ول :مهسفنأ ىلع ًاسايق ب ذولي نمو يلايعو

 كرتيو هتين ريغي ال ىتح يتقاط بسح ةقدصلا يف هبغرأو ؛همادخ نم دحأب وأ هسفن وه قرفي نأ هل تنسح

 .رجألاو ريخلا هتوفيف هتقرفت نم انأ تعنتما نيح لاملا كلذ ةقرفت

 لاملا عمج نم :لوقيو هدري ءارقفلا ىلع هقرفي الام دحأ هاطعأ اذإ ””؟هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناك دقو

 |ميسال لاملا بحاص ”””دنع يضرعب ثوللا نم افوخ هدرأ اهنإ :لاقف كلذ يف هل ""*تلقف «هتقرفتب قحأ وهف

 .د نم طقاس !مكلاح» "''

 .هفرر:د

 .يلاعت :ج «يلوبق :ب ""*

 .لوقي :ةدايزأ يف

 ب نم طقاس «تلقف» ""*

 .نع أ
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 الام اوذخأت نأ مكايإ :لوقي هتعمسو .يلوبق نم لضفأ يه سانلل حلاصم ةدع هلوبقب ينتوفيف ًاريمأ ناك نإ

 لصوو كلذ ببسب مكوحرج امبر قلاوزلا نإف ءنيكاسملاو ءارقفلا ىلع هوقرفتل هدنع نوعفشت يذلا ريمألا نم
 ””؟درف «ردقي الف حيرجتلا لبق مكماقم ىلإ مكدري نأ ديريف ؛هنهذ يف """مكح رجب ”””صخشف ريمألا ىلإ رمألا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ""'ءمكنيد يف ””"[مكل] ملسأ ةالولا لاومأ

 ةرثك ىلع يسفن نطوأ نأ دعب الإ ةبحصلا ينم بلط (أ41) ًريمأ بحصأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 مل نم لك ىلع ةبلاغ ءارمألا ةبحص ىلع نارقألا ةمحازم نإف «ريمألا كلذ دنع يف ءادعألا مالك عامس لامتحا

 ريمألا ةديقع اوفلتأو ليحلاو دئاكملا ريمألا هدقتعا يذلا ريقفلل ءادعألا لمع اهبرو ءايندلا يف دهزلا ماقم مكحي

 .رخآلاب عقنلا اهنم لك مدعف هيف
 دسفيف ودع امهنيب لخدي نأ نم راكذألاو تايآلاب هريمأو هسفن طوحي هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 .ريقفلا لتق ىلإ رمألا ىضفأ ىتح ريمأ هدقتعا ريقف ىلع دئاكملا لمع ءادعألا ضعب نأ عقو لب .ةبحصلا امهيلع

 وحن مكضرع يف مكنارقأ نم مالكلا عامس ىلع مكسوفن اونطوف ًاريمأ متبحص اذإ :لوقي هللا همحر هتعمسو
 اك انودقتعي ىتح ءارمألا ىلع ""”ليحتن نأ اندهج دقو .ايندلا تحسل ابلط الإ ريمألا نالف بحص ام :مهوق

 سأرلا قارطإو عوشخلا راهظإو قافنلاو ءايرلاو ليح او بصنلا نم هلمع لثم لمعن نأ ىلع ردقن ملف ؛هودقتعا

 مكيف ءادعألا حيرجت لمحت ةرثك مكسفنأ ىلع اوضرعاف ًاريمأ متبحص اذإ :لوقي هتعمسو .كلذ وحنو فشقتلاو
 ةبحص يف اولخداف كلذ لثم ىلع ربصلا ىلع مكتردق متيأر نإف ريمألا كلذ ىلع ليحلاو ءايرلا ىلإ مكتبسنو

 ءادعألا ةحماسم مكسفنأ ىلع اوضرعت نأ مكيلع بجي هنأ اك (ب45) .ًايلاغ ”””كلذ نم مكل دب ال هنإف ريمألا
 لثم لمحت ىلع متردق نإف .هتبحص يف مكلوخد لبق ًاريمأ متبحص اذإ صئاقنلا نم مكيلإ هنوفيضي ام عيمج يف
 ةمدقم ةمالسلا نإف .الف الإو ءاولخداف هلوسرل مث هلل اماركإ مكضرع نم هيف اوعقو |ميف مهتحماسم ىلعو كلذ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةمينغلا ىلع

 يعدي هتيعر نم دحأ يف ايئاد يتعافش لوبق ينبحص يذلا ريمألا نم بلطأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 ىلإ يدؤت ةنتف كيرحت صخشلا كلذ يف يتعافش لوبق يف نوكي امبرف .ًافنآ هيلإ ةراشإلا ترم امك ؛مولظم هنأ

 لمحو مولظم هنأ ىعدا نم رمأ يف صبرتلا يلع بجي لب .نيحالفلا نم نيدسفملا يف بلاغ وه امك بهو لتق
 بتاكأ تنك كلذلو .كلذك ""*ينقفاويف هيف وه يذلا قحلا ىلع هل ًاقفاوم نوكأل ةحيحصلا راذعألا ىلع ريمألا

 نوملعت متنك نإو «هيف انوعفشف مولظم هنأ نوملعت متنك نإ :مهل لوقأو مهدنع نيسوبحملا يف مهريغو فاشكلا

 .مكحي رجب صخشتف :ج * 38<

 .مكدرف :ج 5

 .د ب نم ةدايز 5

 .مكايندو :ةدايز د جا 5
 .ليختي د انفق

 .ب نم طقاس «كلذ نم مكل دب ال هنإف ريمألا ةبحص يف اولخداف» ""”
 .ينقفوي :ج ب اهم
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 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا

 يف هل لوقأ هيلع ةرصنلا ريمألا نم بلطيو هعزاني ودع سوبحملا كلذل ناك نإو ”"*.هيف انل ةعافش الف ملاظ هنأ

 «مكناسحإو مكلضف دئاوع يراج ىلع ًالثم نيمصخلا نم مولظملا عم اونوكت نأ مكلضف نم لوسملاو :ةبتاكملا
 .باتكلا (أ5 4) اذه يف هيلإ ةراشإلا ترم امك

 |برف ؛مولظم يف ةعافش مكل لبقي ال ""'نمم اوردكتت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسمو

 مكيلع ًافوخ لبقتسملا يف اهوبق ىلع مزاع وهو تقولا كلذ يف مكتعافش دريف مكسوفن سئاسدب ًافراع ناك
 «دشأ نوكي باجعإلا ررض نإف مهدرو مكلبق هيف اوعفش مكنارقأ ناك نإ |مهيسال ءمكسوفنب باجعإلا نم

 ف حالصلا نودقتعي ال اوراص دق ءارمألا نإف رذحلا لك ريمألا دنع هتعافش لوبق نم ريقفلا رذحيلف .ىهتنا

 يأت يتلا ايادهلا الول :مهسوفن يف ولو نولوقيو ةئيسلا لماحملا ىلع مهدنع اوعفش اذإ مهنولمحيو ءارقفلا رثكأ

 نيحالفلا دنع ًاخيش نالف راص ام :لوقي مهضعب تعمس لب .مهنم دحأ يف اندنع عفش ام سانلا نم نالفل
 دمحلاو «ريتعا نم لقاعلاف .دحأ هدقتعا الو اخيش ناك ام هتعافش تددر نأ ولو ؛هتعافش يلوبقل الإ مهريغو

 .نيملاعلا بر هلل

 ىلع ةردقلا يسفن نم تملع نإ الإ ينم اهبلط اذإ ةبحصلا ىلإ ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 الف يئاقدصأ زعأ نع اهنامتك ين يسفنب قثأ مل نإف «هئارزوو ناطلسلا رابخأ اهيسال يلإ اهرسي يتلا هرارسأ متك

 نأ ةيناطلسلا ماكحألا يف تيأر دقو (ب4 4) .رارمألا ءاشفإ ررض نم هيلعو يسفن ىلع ًافوخ ةبحصلا ىلإ هبيجأ
 .مهريغل كلذ سيلو «ةيالولل ًالهأ مهنوك يف نعط وأ مهمرح دسفأ وأ مهرارسأ ىشفأ نمل لتقلا ةسايسلا كولمل

 ىدأ امبرق «رارسألا باحصأ طلاخي نأ هسفنب قثي نمل يغبني ال :لوقي هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا ناك دقو

 :دشني م . .هل هرس ىشفأ نم ىلعو هيلع . موللا عجرو هلتق ىلإ كلذ

 دا رب ع تي ماو هيناَسلب هر س ىَّسفأ ُءزلل اذإ

 ٌقَّيَضَأ رسلا ””"ُهُيَعْوَتْسا يذلا ٌرْدَصَق هِسْفَت رس ْنَع ءزملا ُرْذَص قاض اذإ

 5 :ناورشونأ ىرسك رصق باب ىلع ًابوتكم "””اودجوو

 سلم لجأ يفّوَتلا ْنم نسبلاَ كولملا َتِبَحَص اذإ

 سَرْخَأ َتْحَرَح اماذإ ٌجْرْخاَو ىَمْعَأ َتْلَخَد اماذإ ُلُحْداَ
 لب كلذ لثم ىلع ريمألا هصوي مل ولو رذحلا لك هرس هئاشفإ نم ًاريمأ بحص اذإ ريقفلا رذحيلف .ىهتنا

 عامس نم هفوخل الإ كلذك تفتلا ام هنإف «هيلإ رسلا كلذ يشفي نأ لبق ًالامشو ًانيمي ريمألا تافتلا درجم هيفكي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءرسلا كلذ دحأ

 .أ نم طقاس «هيف انل» ”**
 ريمأ نم :جا ١ 5 انف
 .هتعدوأ :د """
 ان

 .دجوو :د
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 لزع اذإ هتلمح تلمحت اذإ يرشبلا ءزجلا ىلع داز اب يريمأ نم ةيده لوبق روطخ مدع يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 امنإ (أ5 5) ريقفلا ىلع بجاولا نإف .نيباصنلا ضعب هيلع ام فالخ «كلذ وحنو شيتفت هيلع عقو وأ سبح وأ

 .تيملا لهأل ماعطلا عانطصا يف ءاملعلا هلاق ام ىلع سايق ةبيصم هب تلزن اذإ هلايع ىلإو ريمألا ىلإ ناسحإلا وه

 هرب يف قراغ وهو اريمأ بحصي ريقف حيبق لك ”*"حبقأ :لوقي ”"“
 يف هلوخد ىلع بلطي وأ هتلمح لمحت نم بلقلا غراف نوكي ةبيصمب ريمألا بيصأ اذإ مث هلايعو وه هناسحإو
 يأ :هل لوقيو ةرابع نسحب ”*'[ايندلا نم ًاضرع ريمألا نم بلطي مهضعب تيأرو] .ايندلا نم ًاضرع هتلمح
 مهضعبو ””.رذنلا ببسي وأ "*"[ةسبل وأ] ةيده هل هيطعي ءيش يف ريمألا زوجيف ؟مكتلمح لمحي نمل هنوطعت ءيش
 لكو .مكتلمح نيلماح انك انإف ءمكيلع ةوالحلا انيقحتسا دق :ردق ةقفاوم مغلاو مهلا هنع لاز اذإ ريمألل لوقي

 لايع ىلإ نسحأو هيلع هقح بجاوب ًامايق ىلاعت هلل هريمأ ةلمح لمح نم لقاعلاف .ريقفلا ةءورمب لخي ”**[كلذ]

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛نيقداصلا ءارقفلا هيلع جرد مى «هتقاط بسح ًالثم هيلع ميسرتلا وأ هسبح ةدم ريمألا
 ؤسلاب هتلباقم نع هاهنأو «هل ىذألا نم هودع رثكأ اذإ ربصلاب يريمأ '"*رمآ ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امئو

 يبسح :هلوقب هرمآو رجزلا دشأ كلذ نع هرجزأو «ءلجو زع هللا نيبو هنيب اميف هرس يف هيلع ءاعدلا نع ىتح
 نأ لجو زع هللا لأسي نأب هترمأ (ب85) «كلذ هنم تققحتو ىلاعت هللا ىلإ هرمأ لكو اذإف .ليكولا معنو هللا

 رمأ اذهو .ةيلكلاب همصق امبرو هودع هللا لذخ ىلاعت هللا ىلإ هرمأ لكو نم نأب يملعل ودعلا كلذ ذخاؤي ال

 وهو ىذألاب هودع ةلباقمل بلط اهيف سيل نالف نأش يف هللا يبسح هلوق نأب نظيف «سانلا نم ريثك ىلع ىفخي

 هتلباقم نم هودع ىلع فخأ ىذألاب هودعل ةلئاقلا وه هلام دجزل*"ةروشلا نيم لماتمنأ ولو يداك نظ

 ىذألا هبشي |مب هودع ةلباقم يف لعفتي ناك هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ نأ ىتح ليكولا معنو هللا يبسح :هلوقب

 تناك املك هللا ىلإ هرمأ لوكو هيلع بلغ |ملك دبعلا نإف «كلذ لثمب هللا هازاج اذإ هودع نع ىذألا فيفخت دصقب

 .دشأ هللا نم ودعلل ةلباقملا

 ليكولا معنو هللا يبسح :لقيلف ةعرسب هودع كالهإ دارأ نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ىلاعت هللا رمأ دقو .ةروص ىذألاب هتلباقم يف لعفتيلف هتذخاؤم ءاطبو ""'هئاقب دارأ نمو «ىذأب هلباقي الو هيف
 يأ ؛حالصإلاو وفعلاب مهرمأ لب ؛مهتلباقم يف مل صخري ملو مهئادعأ نم ىذألا ىلع ربصلاب هدابع صاوخ

 ىذألا لمحت ىلع نوردقي ال مهفعضل مهنإف ماوعلل الإ ةلباقملا يف صخر امو .حالصإلاب يأ هب مهئادعأل ءاعدلا

 هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ,ضايب كانهو ءج نم طقاس اهقنأ همحر» انفك

 .نم :ةدايز ج **

 .ج ب نم طقاس نيتفوقعملا نيبام "*'
 .ج ب نم ةدايز نيتفوقعملا نيبام "*'
 .ةرذنلا :ج 0
 .ج نم ةدايز اتيلل

 .دمأ:ج **

 .ةريصبلا ضعبب :ج ب "*'
 .هئاقبإ :ج مال
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 باب نم كلذب اوحارتساف "**ه هلم نيس ةَئبَس ٌءارَجّول هلوقب مهنع ىلاعت هللا سفن كلذلف .ةلباقم ريغ نم

 امك طقف يرشبلا ءزجلاب الإ ةلباقملا يف مهل صخري ملف نوفراعلا امأو . ءيش لك تعسو يتلا ىلاعت (أ51) هتمحر

 ةزاجملا ةثيس ىمس ىلاعت هنإف '*14هّلْذم يس ةَئيَس ارجو هلوق يف مهفلا نم ىلاعتو هناحبس مهاطعأ امل رم

 كلذ ناك نإو ءاقلطم ءوسلا لهأ نم اونوكي ال نأ هللا لهأ بحأو .كرتلاب ًاضيرعت اهلئم هلوقب اهدكأو ةئيس

 لهأ نم انرص دقف هتءاسإ لثمب ءيبملا انيزاج اذإ :اولاقو .مهيف قدي يذلا يرشبلا ءزجلا ثيح نم مهل ًاحابم

 .لقاعل كلذ يغبني الو .هلثم ءوسلا

 ىلإو ةرخآلا رادلل هرصبب قرخو نيقيلا نيعب رظن نم لك :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هللا نأل كلذو هل هقيدص ناسحإ نم ايندلا يف هل عفنأ هيلع هودع ةءاسإ نأ ًانيقي ملع اهتانزاومو اهتابساحم

 لامعأ نم ىلاعت هللا لبقتي وأ مهتملظم ردق اهنم نوذخأيف ةمايقلا موي نيملاظلا تانسح يف نيمولظملا مكحي ىلاعت

 .ءاقدصألا نم نسحملا لامعأ اذكه الو ءدرو اك نيملظلا ىلع ""'حرطتف «مهتملظم ردقب ةئيسلا نيمولظملا

 «نيرادلا يف قحب هبلاطي ملو حلصأو هنع افع مث هذيكو هودع ىذأ ىلع ربص نم مهريغو ءارمألا نم لقاعلاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ىعداولو .هئاقدصأ نع ًالضف هئادعأ نم دحأل "**[هتييغ ىلع] يريمأ رقأ "**ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 اذه بحاص جاتحي نكل .ًاقلطم ةبيغلا (ب 47) بابل ًادس يصاعملاب باتغملا ةرهاجمك يعرش قيرطب هتبيغ نأ
 هجولا ةسوبعو ريمألا نم ردكتلا هيلع رهظي ثيحب هاياده لوبقو ريمألا ماعط نم لكألا نع ةدئاز ةفع ىلإ ماقملا

 هنظو هراقتحاو هئاردزا نم هدنع املالإ "*هعم ريمألا هلعف ام كلذ لثم نأ ىريو «ًالثم رانيد فلأ هيلع ضرع اذإ

 مل نإف .باتكلا يف هيلإ ةراشإلا ترم امى هبلقب اهبحي وهف الإو «هسومانل ًامايق ًالعفت اهدري اننإ ايندلا در اذإ هنأ
 نع هناسل داقعناو سانلا يف هريمأ ”؟*[ةبيغ ىلع توكسلا ابلاغ همزال نمف ةفعلا يف ماقملا اذه] ىلإ ريقفلا لصي
 .اهماوبأ نم تويبلا ىتأ نم لقاعلاف .هيلع راكنإلا

 اذإ هريمأ ىلع راكنإلا ىلع هتردق ريقفلا نظ ىلع بلغي ل اذإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ىلع ردقي ال يتلا يصاعملا عضاوم يف سلجي نأ دبعلا ىلع مرحي هنأل هتبحص مدع مزحلا نمف ءسانلا باغتسا

 همكح مهيف ةعافش هل لبقيالو مهريغو نيحالفلا ملظيو سانلا بيغتسي يذلا ريمألا بحصي نمو .اهتلازإ
 يذلا ريقفلا طتحيلف ءاهيلع ًارصم نوكي ةيصعم نم ملسي نامزلا اذه يف ريقف لق :لوقي هتعمسو .كلذك
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «طايتحالا لك هسفنل ًاريمأ بحصي

 *“" .ىروشلا 4١.
 .40 يىروشلا ""*

 .حرطي :ج ب
 .ب نم طقاس «ال ينأ) ؟*'

 .د ج نم بيوصتلاو ,دحأل ةبيغ :أ

 .ج نم طقاس ؛هعم#

 .د ج ب نم ةدايز نيتفوقعملا نيب ام
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 ةفعلا يف يمفنب تقثو نإ الإ نيمولظملا (أ517/) يف يتعافش لبقي ًاريمأ بحصأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 نم ايادحلا اهب داطصي ًاتوناح هريمأ دنع ةعافشلا ذاختا نم مهضعب هيف عقي ام فالخ ءمولظملا اياده لوبق نع

 هتمعطأو هباودو هبايث ترثك نيح ماعلاو صاخلا هنم كلذ كردأ ىتح «كلذ ريغو بايثلاو ةمعطألاو دوقنلا

 .رذح ىلع هريمأ دنع عفشي يذلا ريقفلا نكيلف .ريمألا دنع هتعافش ريغ هيلع لاحي ببس كانه امو

 ةبحص يف صالخإلا اهاوعد يف هسفن قدصي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 هيف داقتعالا نع هريمأ لوحت ول اب اهنحتمي نأ دعب الإ يورخألا باوثلل وأ ىلاعت هلل الإ هبحص ام هنأو ريمألا

 «هودعل هيلإ يتأت تناك يتلا ايادهلا كلت تلوحت و هتعافش لبقي راصو هئادعأ نم دحأ ىلع عمتجاو هتعافش لوبقو

 كلذ لجأل ةسوبع هنم لصح وأ ةرعش هنم تردكت نإو «ىلاعت هلل هريمأل هتبحصف كلذل هسفن تحرشنا نإف

 اهيأ مكسوفن اهب اونحتماف رذلا ىلع شيطت نازيم يهو .ىهتنا هللا ريغل هتبحصف يرشبلا ءزجلا "*نع داز اهب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ءارمألا يف قدصلا تعدا اذإ ناوخإلا

 هقح بجاوب امايق يتقاط بسح سانلا نيب هلجح باوبأ دسو يريمأ ةمرح ظفح يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 موقتف هسفن نع بيجيف سفنلا هبلغت نأ ًافوخ هيلإ ملظلا كلذ بسنأ الف مولظم يف هدنع تعفش اذإف (ب 400
 هماقم لعجأو هملعو هنذإ ريغب هتعامج نم ملظلا لعجأ ابنإو .لجخيف هنذإب ناك ملظلا كلذ نأب هيلع ةنيبلا

 «ءارمألا دنع نيمولظملا يف نيعفاشلا نم اهب نطفتي نم لق ةسايس هذهو "؟”.هتعامج دنع نيمولظملا يف عفاشلاك

 بهذيف ”""هلدهبيو ريمألا هب شطبيف «هيمحي لاح هل سيلو ًاملاظ هلعجو لوقلا ريمأ ىلع مهضعب ظلغأ امبرو
 عوقولا نم رهاظلا ظوفحم نوكي نأ عفاشلا طرش نأل ةعافش هل نولبقي الف ؛هريغو ريمألا "؟*كلذ دنع هسومان

 .يضاملا نمزلا يف نيلماعلا ءاملعلا هيلع جرد امك ءبولقلا نم هتبيهو هتمرح بهذي ءيش يف
 عفشو اريمأ بحص اذإ ةسايسلا ملعتي نأ ريقفلا ىلع بجي :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 فوخلا ليلق اي هب قسفتو كيلع مارح اذه :هل لوقيو يأرلا '؟"ئدابب هيلإ ملظلا ةبسنب هأدبي الف ؛مولظم يف هدنع
 .هتعامج دنع مولظملا كلذ يف عفش اذإ هل لضفلا ىريو ريمألا ةعاجل ملظلا بسني اهنإو .كلذ هوحنو ءهللا نم

 (154) يتلا يصاعملا نم ءيش يف عوقولا نع هوحصنتل وأ مولظم يف ةعافشلل ريمأ ىلع متلخد اذإ :لوقي هتعمسو

 وأ ظحلا نم ةيصعملا كلت “''كرت وأ ةعافشلا كلت لوبق يف هل ام هنم ملعي ًاطاسب كلذ لبق هل اودهمف اهيف عقي

 نإف .يبن وأ مكنم رمأ عوقو ريغ نم هيلع هب مترشأ ام لعفل ردابملا وه نوكي ىتح «ةرخآلاو ايندلا يف ةحلصملا

 نم نأ باتكلا اذه يف مدقتو .ىهتنا ءاهتيعر نم دحاو رمأ تحت اهوخدل سبكنت ال بلاغلا يف ءارمألا سوفن

 .ىلع :ج انهلدإ

 .د ج نم طقام «هنذإ“و «ءب نم طقاس «هتعامج دنع نيمولظملا يف عفاشلاك هماقم لعجأو هملعو هنذإ ريغبا ""'
 .هل دهشي :ب انني

 .دنع كلذب ب اهلا

 ا
 كر[
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 يف ةعافشلل هب عمتجي وأ ريمألا لساري نأ هنم اوبلط اذإ سانلا قوقح يف هتبتاكم يف '''ريمألل ريقفلا ةسايس ةلمج

 انولأس هلايع وأ نالف لهأ نإ :هب عاتجالا دنع وأ هتلسارم يف ريمألل لوقي نأ مهئاقدصأ وأ مهلهأ نم مولظم

 حرشناو مكل قحلا ناك نإف «قحب الإ هوتسبح ام مكنأ ملعن نحنو ًالثم مهسوبحم نع جارفإلا يف مكلأسن نأ
 هيف ةبوقعلا ذخأت ملو ًالاظ سوبحملا ناك وأ مكريغل قحلا ناك نإو ,مكسأر نع ةقدص هوكرتاف هكرتل مكردص

 .ريمألا بضغ ؛””ةروس رسكدت ةسايسلا هذهب نإف .هيلع مكعم نحن لب «هيف انل ةعافش الف ءاهدح

 رادرتفدلا وأ ةاشابلاك ريبك ريمأ دنع ةعافشلل مهعم بهذي نأ هنم اوبلط اذإ هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 مكيلإ يجآ نأ هللاب يولأسو تاقايسلا يلع اوقاس دق نالف لهأ نإ :هيف هل لوقي هيلع مالسلاب اباتك هل لسري

 نيحرشنم اونوكت مل نإو ءرضحأل دصاقلا عم (ب44) ينوملعأف ينولبقت ''”[متتك] نإف .نالف يف ةعافشلا يف

 هذه يف مكيلإ روضحلا كرتأل ينوملعأف هقالطإ يف ةنتف لوصح فوخك ضارغألا نم ضرغل هيف يتعافش لوبقل

 :يل مهلوق دعب الإ مهنم دحأ ىلإ بهذأ الف رصمب رتافدلاو ةاشابلا عم كلذ لثم انأ تلعف دقو .ىهتنا ؛ةعافشلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيعفاشلا ماقمب يرزي يذلا لجخلا يف يعوقول اعفد كتعافش لبقن نحنو عفشا ىلاعت

 يناطعأ نإ الإ «ًالثم نالف ىلع ىلاعت هللا مالس :يلوقب هريغ الو يريمأ بتاكأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 هللا نم مالسلا نإف .هحماسو هل رفغو ةرخآلاو ايندلا باذع نم هنمأ دق ىلاعت هنوك نع فشكلا ماقم ىلاعت هللا

 كلس يف طرخنا امبرف بنذب هذخاؤي ال هنأو فشك ريغب ؛'؛ىلاعت هللا نم نامألا هريغ وأ هريمأ ىطعأ نمو «نامأ

 ىلع هللا مالس :لوقي ال نأ هلساري نمل نامألا قحلا ءاطعإ نع هل فشكي مل نم ىلع بجاولاف .هللا ىلع نيباذكلا

 طرشب الثم ؛'”حصن يف هفلاخي الو هيذؤي ال هنأب هسفن نم نامألا هيطعيف «نالف ىلع يمالس :لوقي امنإو «نالف

 ريقفلا :؟""هلوق وحنب هل دمحلاو ةلمسبلا دعب هبتاكيلف الإو .شاع ام ادبأ هل ءاذيإ يف عقي ال هنأ هسفنب قئي نأ

 هعوقو نم (أ19) افوخو اطايتحا هسفن نم نامألا *””هيطعيو ءاذكو اذك لعفي نأ نالف لضف نم لأسي نالف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءبذكلا يف

 نم '”*هتظحالم ىلع ةردقلا يسفن نم تملع نإ الإ ةبحصلا ىلإ ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 .هغيز ؛'*ىلع هتهبن اذإ روفلا ىلع بوتي هنأ هنم تملع وأ هلاعفأو هلاوقأ يف ةماقتسالا قيرط نع للزلاو غيزلا
 الو ريمألا بحصي ؟'' نم سانلا بلاغو .هب قلختي نم لق زيزع ماقم وهو .باتكلا يف هيلإ ةراشإلا ترم امك
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 .نيقداصلا ءارقفلا ةبحص اذكه امو «هقرافي نأ ىلإ هبحصي نيح نم ةفئازلا هلاوحأ نم ءىش يف !''هظحالي داكي

 نم زعأ اذهو :طارصلا هب زوجي نأ ىلإ هلاوحأ عيمج يف ريمألا ظحالي نأ قداصلا ريقفلا ةمالع نم نأ مدقت دقف

 نم نيملسملا نم ناوخإلا داحآك مهلعجنو انشع ام ًادبأ ءارمألل انلاثمأ ةبحص كرت ىلوألاف .رمحألا تيربكلا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,ةصاخلا ةبحصلا يف لوخد ريغ

 يضاقو رادرتفدلاو ةاشابلاك يلإ ءارمألا رباكأ ةرايزب ثدحتلا نم يرذح ةرثك يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 مهعوقوو مهريغو نارقألا نم يضرعب ثوللا باب حتفو يسفنب باجعإلا ةحئار نم كلذ يف امل ركسعلا

 لخاد لكل كلذ يكحي ايوكح راصو ءالثم هل ةاشابلا ةرايزب حرفلا نم راط دق نالف :مهلوقو يتبيغب مثإلا يف

 رباكألا !'"[ةرايز نامتك هيلع (ب44) بجو كلذ لثم ريقفلل ءارمألا] ةرايزب ثدحتلا نم لصح اذإو .هيلع

 .هناوخإ نيدو هنيدل ًاظفح هل

 ءايحلا نم بوذي داكي نأ بدألا ماقم يف ريقفلا خوسر ةمالع نم :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 يتلا شحاوفلا نم كيلع هللا رتسي ام ةرثك نم نيحتست امأ :هسفنل لوقيو رباكألا نم دحأ هراز اذإ لجنخلاو

 يريصتو مهنيب كلذب يحضتفتف كنوروزي نيذلا رباكألا ءالؤهل كنع رتسلا فشك نم نيفاخت امأ ؟اهيف نيعقت

 هتياكح نعو هل ءارمألا ةرايزب حرفلا نع بئاغ وهف «خيبوتلا اذه لثم هسفن خبو نمف ؟مهيلإ ءيش ضغبأ نم

 .ىهتنا ؛هسفنل ةراقحلا دوهش ةدش نم هيلع وه امل هل مهترايز سانلل

 ةرايز ىلع هاخأ دسحي نأ باصتلا بذاكلا ريقفلا ةمالع نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 ًاقداص ناك هنأ ولو .هتاقوأ بلاغ يف لي هلوسرل وأ لجو زع هبرل هتسلاجم ىلع هدسحي الو هل ءارمألا نم دحأ

 ىلإ تفتلي لو ؛هلثم نوكي نأ ىنمتو دسحلا دشأ ؛''[هلوسرو] هلل هتسلاجم يف هاخأ دسحل هلوسرلو هلل هميظعت يف

 اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا هللا نود اعفن الو ًارض هل كلمي ال فيعض دنع هتسلاجم ىلع هدسح

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نامزلا اذه (أ5 ٠ ) يف هب قلختي نم لق بدأ هنإف هيلع

 هحجرأ ينأ ىتح ًاريخ ًانيد ار يمأ تبحص اذإ ًابلاغ لجو زع هللا تاضرم عم ينارود يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 ةيصعم لك كرتو نيبوركملا برك جيرفتو يتاعافش لوبق يف هب تقثو نإ اميسال ,يلهأو يدلو ىلع ةبحملا يف

 لق بيرغ قلخ وهو .يتراشإل نيفلاخملا يدلوو يلهأ نم يلإ بحأ ناك كلذب هئم تقثو اذإ ينإف ءاهنع هتيبن

 ىلع نيبوركملا برك جرفو هتعافش لبق ولو ريمألا ىلع ةبحملاب هلهأو هدلو مدقي سانلا بلاغو ءهب قلختي نم

 ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .موقلا قيرط نع جورخ كلذو ؛عرشلا ةبحم ىلع مهيلع عبطلا ةبحم ةبلغل «هيدي

 يعرشلا “'"هقيرطب مكلهأو مكدلو ىلع ةبحملا يف هومدقو حلاصلا لداعلا مكريمأ ؛'؟اوبحأو هيلع اولمعاو

 .هطلاخي :دأ ''

 .جاب نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام ''"
 .ب نم ةدايز

 .اوبح :جا

 .قيرط :ج
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 «هنع هذخأي يذلا ايندلا تحس لجأل ريمألا ةبحم يف نالف غلابي امنإ :سانلا لوقل اوتفتلت الو ءكلذ اورهظاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 يف يلع مهحيجرتو مهل ءارمألا ميظعت ةرثكو ينارقأل سانلا ليجبتب يحرف ةدش يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 مهميظعت ةرثكو ءارمألا ةرايزب مه لصحت ابر يتلا تافآلا نم مهظفحي نأ هلل يلاؤس ةرثكو ميظعتلاو ةرايزلا

 «هسفن تانوعرو ايندلا تاوهش عيمج نع حصان خيش دي ىلع مطف نم الإ هب موقي ال بيرغ قلخ وهو .مه
 .مطف نم ليلقو (ب0+)

 لك حرفي نأ هلل ريمألا ةبحص يف ريقفلا قدص ةمالع نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو
 لجرلا اذهل يتبحص تناك :لوقيو سلاجملا يف *''هصقني راصو هنارقأ نم دحأ ىلإ هريمأ هنع لوحت اذإ حرفلا

 ىتم هنأ ملعف .هتبحص ام ايندلا ةبحمو قافنلاو ءايرلا نم ميظعلا صقنلا اذه ىلع هنأ فرعأ تنك ولو ءأطخ

 دحأ ىلع عمتجاو هيلع ركنأو هيف داقتعالا نع هريمأ لوحت نيح يرشبلا ءزجلا ىلع ةدئاز ةرعش ريقفلا نم ردكت

 اهيلإ ةراشإلا ترم (ى ءرذلا ىلع شيطت نازيم يهو .ىهتنا هلل ةبحصلا ىوعد يف قداص ريغ وهف «هنارقأ نم

 ىلإ مكنع مكريمأ لوحت اذإ :لوقي هللا همحر هتعمسو .مكبذك نم مكقدص اوفرعت مكسوفن اهب اونزف ,باتكلا يف

 هتبحص قحب مايقلا ىلع هنيعيو تافآلا نم هظفحي نأ نيرقلا كلذل هللا اولأس! نكلو ءاوحرفاف مكنارقأ نم دحأ

 ةحئار هنم متيأر مث مكتبحص يف ريمأ لخد اذإ :لوقي هللا همحر هتعمسو .هريغ وأ تومب هقرافي ىتح ريمألل

 يرزي امم كلذ نإف حالصلاب مكيف هداقتعا ىلإ عوجرلاب هورمأت نأ مكايإو .مكنع هوضفراف مكيف هداقتعا ريغت

 ةدش دنع نوكي |نإ هيخأل نيبحاصلا لك عفن نإف مكتقاط بسح ''"هنع ىنغلاو ةزعلا اورهظا لب ؛هدنع مكب

 هعم هكارشإ يف هحعاسي نأ اريمأ بحص ريقفل زوجي ال ؛'"[هنأ] باتكلا يف مدقتو .رخآلل امهنم لك ؛"[ةبخ]
 يف هعم هكرشأ يذلا ريقفلا كلذ نوكي نأ الإ مهللا .شغلا نم كلذ يف امل ةبحملاو ةبحصلا (أ51) ؛''يف ًادحأ

 نسحي نأو هنم ردكتلا مدع لوألا ريقفلا ىلع بجي كلذ لئمف ءاهمادآو *”'عئارشلا رارسأب هنم فرعأ ةبيحصلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هتقاط بسح هيف ريمألا كلذ داقتعا

 لضف ىرأ داكأ الو ؛يأرلا ئدابب يلع ينبحص يذلا يريمأ لضف ايئاد يدوهش يلع هب ىلاعت هللا نم امثو

 ًاماقم تيعدا دقف هيلع يلضف تيأر اذإ ينأب يملعل هتبحص قح بجاوب ًامايق تاقوألا نم تقو يف هيلع يسفن
 .ءارقفلا سف نم دودعم كلذو «ريمألا ربك قوف ربكلا يف

 .هضقني :د

 .ةعانملاو :ةدايز ب يف

 .د ج نم ةدايز

 .ج ب نم ةدايز

 .نم :د يفو ءأ يف رركم «يفد

 .ةفئازلا :ب 4“
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 ددرتي يذلا ريمألا نم لضفأ هسفن ىري نأ ريقف ىلع حبقي :لوقي هللا همحر صاوخملا ًايلع يديس تعمسو

 يف بلاغلا وه (ى «كلذ ريغو بايثلاو ماعطلاو دوقتلاب هلايع ىلإو '”[هيلإ نسحي ريمألا ناك نإ اميسال] ؛هيلإ
 لجنلاو ءايحلا نم بوذي مهدحأ ناكف .نيمدقتملا ءارقفلا لاح سكع مويلا ءارمألا نوبحصي نيذلا ءارقفلا

 ال ناك هنأ عم حئاضفلا ودبي نيح ريمألا اذه نم ةمايقلا موي ””يكتحيضف اي :هسفنل لوقيو ريمأ هراز اذإ

 لمأت ول لب ؟ريمألا ىلع هلضف ريقفلا ىري هجو يأبف «هل هتبحص ةدم ًاماعط هل لكأي الو ةيده هريمأ نم لبقي
 ءارمألا ضعب يلع لخد دقو .ًافنآ هيلإ ةراشإلا ترم امك «هروزي يذلا ريمألا نم ًاربك رثكأ هسفن دجول ريقفلا
 ترظن :لاقف ؟يه ام :هل تلقف .ةمهم ةجاح معن :لاقف ؟ةجاح مكلأ :هل (ب١0) تلقف ًارئاز قجانصلا نم
 نم ةفصب يلع نمي نأ “"؛يل ىلاعت هللا نولأستف «بالكلا تافص نم ثبحخأ اهتدجوف ةثيبخلا يتافص يف ةليللا
 هتلأسو اهراز ريمأل لوقلا لثم تلاق له هسفن يف ريمألا ىلع هسفن ىري يذلا ريقفلا رظنيلف .ىهتنا «مهتافص

 هلمحي نأ هريغ وأ ريمأ نم دحأ هيلإ ددرت اذإ ريقفلا ىلع بجي :لوقي هتعمسو .ىهتنا ؟هلاح فرعي ال مأ هلثم يف

 رومأ نم ءيشب هربيل وأ بدأ وأ ملع ميلعتب هيلإ نسحيل الإ هيلإ ددرت ام هنأ ىلع هلمحي نأك «ةنسحلا لماحملا ىلع

 وأ اهيلإ دحأ ددرتي نأل ًالهأ هسفن ىأر ىتمو .هنم لضف ضحم هل هترايزو هيلإ هددرت نأو ءسكعلا نود ايندلا

 لامكلا دوهش ريقفلا ىلع بجي :لوقي هتعمسو .نيربكتملا كلس يف طرخناو موقلا قيرط نع جرخ دقف اهروزي

 هنأ ىلع هلمح بجو *'*هيلإ ددرتي مل نإو «هنم الضف كلذ ىأر هيلإ ددرت نإف «هريغ وأ ريمأ نم هبحص نم لك يف
 ةيؤر نع يرشبلا ءزجلا ىلع داز اهب ةيبلقلا هتدهاشمب ىفتكاف ءهبلق يف هل هدوهش ةرثكل الإ هترايز نع عطقنا ام
  ىهتنا ءرهاظلا رصبلاب هتاذ

 لماحملا ىلع هولمحاف ةيلكلاب اهكرت وأ مكترايز نم دحأ رثكأ اذإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 نم مكدنع ام لاوز (أ57) ؛""ةرايزلا ةرثكب دصق نإو مكل هتبحم ةرثك ىلع هترايز ةرثك يف هولمحت نأك «ةنسحلا

 مكلاى دهش هنأ ىلع مكل هترايز كرت يف هولمحت نأ مكيلع بجي هنأ امك «ربكتلا مكنم دهش نيح مكتاوادمو ربكلا
 اوملعاف .ىهتنا «ثبعلاك مكل هترايز ىأرف ءسفنلا مضهو ملعلاو لقعلا نم مكدنعامل هلثم ةرايز نع مكئانغو

 | هقح بجاوب امايق تاقوألا نم تقو يف هيلع ؛*"مكسفن اورت الو مكريمأ عم اوبدأتو ناوخإلا اهيأ كلذ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛مكفلس هيلع جرد

 «صقن وأ لاى نم ينارقأ نم دحأ ماقمب قلعتي رمأ نع يريمأ ينرواش اذإ يتوكس يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 دحأ نم كيمحأ وأ سبحلا نم كجرخأو كتلمح لمحأ انأ يلإ دنتسا :يل لوقي لسرأ نالف :نإ يل لاق اذإ امك

 ءال وأ معن :لاق اذإ ريقفلا نإف ؟ال مأ هيلإ دنتسأ ىتح كلذ لثم ىلع اذه ردقي لهف ءآلثم كتفيظو ىلع ىعسي

 .ج نم ةدايز نيتفوقعملا نيب ام
 .يتحيضف :د

 .د نم طقام «يل» م

 .د نم طقاس ؛هيلإ درتي مل نإو هنم الضف كلذ ىأرد نا

 .ج نم طقاس «ةرايزلا ةرثكب دصق نإو مكل هتبحم ةرثك ىلع» ؛''

 .مكسوفن :د 4"



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا 2

 ةبحمو دسحلا ىلع كلذل لهأب سيل ًانالف :هل لاق اذإ ريقفلا ريمألا لمح امهبرو .ىلوأ توكسلا ناكف أطخأ |هبرف
 .هل ءاردزا هدنع لصحيف ءهتبحصب '”وه هدارفنا

 بسحت *”"تنأ :هل لوقيو هيلإ رمألا دري كلذ لثم نع هباحصأ نم دحأ هلأس اذإ نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 ريقفلا نإ :يل لاق نيح ًاحيسك نينس رشع وحن هل ريمأ عم تلعف كلذكو .ال الو يأ :كل لوقأ الف ؛كداقتعا

 كلذ لثم ىلع ردقي لهف «تقولا اذه (ب07) يف حاسكلا نم كتصلخ رانيد ةثام ينتيطعأ نإ :يل لاق ًانالف
 مكتبيغ يف مكناوخإ قح بجاوب اوموقو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .كداقتعا دنع تنأ :هل تلقف ؟هيطعأ ىتح

 ملف اهعفر مكتم بلطيو ةبيصم هب لزنت نيح اومدنت مهنود مكريمأ ةبحصب دارفنالا اوبحت الو ,مكتقاط بسح
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاوردقت

 |مبر ريمألا نإف ؛هدنع ينارقأ ماقم نع ينعفري ام ركذو يريمأ دنع يسفن يتيكزت مدع يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 بسح ملعلاو ةفعلاو عرولاو دهزلا نم ىلاعت هللا يناطعأ اب ثدحتلا ؟''هنع متكأ لب «يب عفنلا مدعف يلقع هفس

 رمأ اذهو .يريغ دنع اهدجي مل الاوحأو الامعأ ينم دهاشي نيح هسفن نم يتجردل عفارلا وه نوكي ىتح يتقاط

 ام ىلإ تفتلي الو ريمألاب هعامتجا لوأ لمعلاو ملعلاب هسفن حدمي ريصيف نيلفغملا ءارقفلا نم هل نطفتي نم لق
 .لهج وهو ريمألا دنع ناوخإلا رون ءافطنا يف يعسلاو سفنلا ةيكزت نم كلذ ىلع بتري

 اهبرف هنوبحصت يذلا ريمألا دنع مكسوفن اوكزت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 نم ةيضرملا ةيكزلا لاعفألا هيدي نيب اولعفاو مكماقم هومتكا لب ؛لقعلا ؛*'ةفخل مكتبسن ىلإ ريمألا نهذ ردابت

 (157) بلق يف هل لصح رونب امإ «مكيكزي يذلا وه ريمألا '"نوكي ىتح هللا نم فوخو ةيشخو عروو دهز

 لك مكسوفن اومضها لب «ةيكزتلا كلت ىلع هوقفاوت نأ مكايإف مكاكز اذإ مث .مكل سانلا ةيكزت ةرثكب امإو

 داقتعالا ةدايز مكريمأ نم متملع اذإ :لوقي هتعمسو .مكلبق نيقداصلا هيلع جرد امك ةيناسفن ةلع ريغب مضحلا

 نم باجعإلاو ءايرلل اعفد مكربكتب ””نذؤت يتلا تافصلا ضعب هل اورهظاف ءمكسوفن متمضه [ى مكيف
 هدنع مكنارقأ نم ًادحأ '"'اوحرجت نأ مكايإف اريمأ متبحص اذإ :لوقي هتعمسو .نيتدسفملا فخأ باكترا باب

 مكدحأ ريصي ىتح ريمألا دنع ''*مكحرجي نمب مكازاج |مبر ىلاعت قحلا نإف ؛مكنود هيلإ ههجو فرصي نأ ًافوخ
 ريمألا دنع مكناوخإ نساحم ركذب مكيلعو لدع مكح للاعت هللا نإف .سندلاو ةراذقلا يف ضيحلا ةقرخك هدنع

 .وهو :أ

 .ب يف رركم «تنأ» **
 .نع نأ
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 م ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 ءاش نإ هدنع مكيف مكئادعأ نم دحأ حيرجت نم نيظوفحم نيمناغ نيملاس هتبحص نم اوجرخت مكتقاط بسح

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هيلع اولمعاو *”ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا «ىلاعت

 ترم اى هبلق يف يل تناك يتلا داقتعالا ةدش دعب ينع يريمأ ليوحتب يحرف ةدش يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 ضعب ىعدا دقو .مه ام ليلقو اهتاوهشو ايندلا يف ًادهاز ناك نم الإ هب ققحتي ال زيزع ماقم وهو «هيلإ ةراشإلا

 لوحت !لف «نذإ ريغب هلايع ىلع لخدي ناك هنأ ىتح هيف داقتعالا ديدش ناك نيح هريمأ عم ماقملا اذه ناوخإلا

 ةبحصلا كؤاعدا نيأ :تلقف .هيلع ًارهق ردكتلاو نزحلا هيلع رهظ هريغ ىلع عمتجاو هيف ريمألا داقتعا (ب 01)
 ريمألا داقتعا لجأل يرشبلا ءزجلا ىلع ةدئاز ةرعش كنم ريغتت مل ايندلا يف كدهز يف ًاقداص تنك كنأ ولف ؟هلل
 مكريمأ داقتعا ليوحتب مكحرف ماقم اوعدت نأ مكايإو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .لوقي ام ىرد ايف .كنع

 دمحلاو ءاوحضتفتف مكحلا مكيلع ريغتي نأ ًافوخ اهتاوهش نع ةفعلاو ايندلا يف دهزلا ماقم اومكحت نأ لبق مكيف
 .نيملاعلا بر هلل

 حلاصلا فلسلا هيلع جرد اهب المع يدلب لخد ضاق وأ ريمأيب فرعتلاب يتأدب مدع يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 ذئيحف «يب عامتجالا ىلع مزع دق يضاقلا ""كلذو ريمألا كلذ نأ هب قثأ نم ينربخي نأ الإ مهللا «كلذ يف

 عم تارم قلخلا اذهب تلعف دقو ؛*.قذاح ىلع ىفخت ال هوجو نم ىلوأ هب فرعتلاو هيلع مالسلاب يتأدب نوكي
 عامتجالا يف نذإلا ينلأسي يل لسري نأ دعب الإ مهنم ًادحأ روزأ الف ءاهركاسع ةاضقو اهرتافدو رصم *"'ةاشاب

 ال تقو يف هيلإ بهذأ نأ ًافوخخ «يب عامتجالا نوديرت يذلا تقولا يف مكدصاق يلولسرأ :هل لوقأ نأ دعبو هب

 ذئنيح هيلإ بهذأ ينإف مهدصاق يل اولسرأ اذإ ام فالخب «لجخو ءايح يف عجرأق هيف يب عامتجالا نوديري
 .يلإ متبهذ وأ ينم مكل لصحي ناك اهب مكل تيتأ دقو هترايز ىلع (أ5 5) متمزع متنك يذلا نالف انأ :هل لوقأو

 حلاصلا فلسلا ناك دقف ءيعرش قيرطب الإ ةالولا نم دحأب برقتلاب اوأدبت الو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هفرعي نم ةفرعم ركني نأو فرعي ال نمل فرعتي ال نأ لجرلا لقع ةمالع نم :نولوقي

 نأ افوخ نورضاحلا هب قحلي داكي ال يفخ قيرطب حصنلا يف يريمأل ؟'"ينقراسم يلع هب ىلاعت هللا نم امئو
 نم :اولاق انه نمو .قذاح لك دنع حوصنملاب حرجلاو صقنلا قاحلإ همزال نم حصنلا ذإ سانلا نيب هلجخأ

 ريمألا سفن ترفن اهبرو .ىهتنا «هنأشو هحصن دقف ًارهج هحصن نمو «هنازو هحصن دقف ًارس هاخأ !!'حصن

 ناك ام :هسفن يف ولو لاقو هرمع لوط هيلع هللا اهرتس يتلا هبياعم ىلع سانلا عالطا باب حتف اذإ ريقفلا نم

 دحأ قحلي نأ نم ريمألا حصني يذلا ريقفلا رذحيلف .يئادعأ نيب ينكته هنإف ريقفلا اذهب يعامتجاب ةجاح يل

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءارس هحصنيلو هل هحصنب

 .ج ب نم طقام «ناوخإلا اهيأ» فضل

 .كلذ وأ :دوصقملا انياب

 .د نم طقاس «قذاح ىلع» !*
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 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا ا 64

 ينردق ىلاعت هللا نأ يسفن نم تملع نإ الإ يتبحص ىلإ ًالماع وأ ًاريمأ يتباجإ مدع يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 ةدئاف ال ذإ ةبحصلل هبجأ مل كلذ ىلع هللا ينردقي مل نإف .ةيناطلسلا هتاهج وأ هدالب جارخ يف ديزي نمم هتيامح ىلع

 نم اهيسال «قح ريغب هيذؤي نم هللا ىلإ ههجوتو هئاعدب هيمحي نأ الإ ريقفلل لماعلاو ريمألا (ب5 ؛) ءاجتلا يف

 .ةيعرلا ىلعو هيلع داز نم ىلعو ريمألا ىلع ًاررض كلذ نإف هدي تحت يتلا تاهجلا وأ دالبلا جارخ يف ؛؛”ديزي

 نم امهريغ وأ ًالماع وأ ًاريمأ بحصي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 اك «هتفيظو ذخأ ديري وأ هتاهج يف ديزي نمم هتيامح ىلع هللا نذإب ةردقلا هسفن نم ملع اذإ الإ ناطلسلا يئاوح

 اروس هيلع دجيف مهدحأ باحصأ نم ًادحأ يذؤي نأ دحأ دارأ |مبرف .اوضم نيذلا خايشألا ةداع هيلع ترج
 نيذلا ءارمألا ضعب عم نيدم يديسل عقو (ك ريمألا كلذ خيش ؛”[مس ا] هيلع ابوتكم هل باب ال ديدح نم

 وأ ًاريمأ !وبيجت الو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛**4اناحتأ ظَقْحيَو اَنلْهَأ رمَتَول ىلاعت هلوق رركي راصو هوبحص

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو :ةرخآلاو ايندلا يف ةقلعملا تافآلا نم هتيامح ىلع هللا ؛*مكردق اذإ الإ ةبحصلا ىلإ ًالماع

 لثمب هتيعر حلاصم ةاعارمو روث دلج نم ةدحاو ةرعش لثم يريمأ رطاخ ةاعارم يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 دلج نم ةدحاو ةرعشب مهريمأ ةيعر نوعاريف «نيلفغملا ءارقفلا ضعب هيلع ام فالخ دلحلا كلذ نم رعشلا ةيقب

 عم ارئاد ايندلا يف ادهاز نوكي نأ ىلإ ماقملا اذه بحاص (أ58) جاتحيف .هرعش ةيقب لثمب مهريمأ نوعاريو روثلا

 .هتيعر !*'تاضرم ىلع هريمأ تاضرم ميدقت همزال نمف الإو ,قلخلا تاضرم عمال هللا تاضرم

 يذلا ريمألا نيب ةلادع نازيم نوكي ؛*”[نأ] بلطي نم جاتحي :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 يف عقو |برف الإو ءايندلا يف دهزلا ماقم ماكحإو ةمات ةسايسو رفاو ملع ىلإ هتيعر نم نيمولظملا نيبو هبحصي
 يذلا هباب نم ماقملا اذه ىلإ اولخداو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا «ةيناسفنلا ضارغألاب يثملاو روجلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هانركذ

 لاوحأل ةفرعملاو مهلا ليلق ناك اذإ هبحصأ يذلا ريمألا دنع يماقم ظفح ةاعارم يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 اهدرأ نكل اهلوبق ىلإ ردابأ الف ؛يلاهمسق ىلاعت هللا نأ تملعو لالح نم ةيده يل لسرأ اذإف .نيقداصلا ءارقفلا

 ؛؛هام ىلع يلإ افوصو نم دب ال هنإف :ثبعلاو بعتلا نع هل ةياقو يريغل اهيف فرصتلا نع هبلق كسمأو هيلإ
 .اههرشو سفنلا ةطاقس راهظإ نم هيف امل ذخألا ىلإ ردابي نم ىلوأ اذهو .يفشك هاطع

 .ديري :

 .جاب نم ةدايز

 010 فسوي

 .مكردقأ :ب '“*

 .ميدقت :د

 .ج نم ةدايز

 .د نم طقاس «ام ىلع3 ''*



 هه #8 ءارمألا ةحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 هدنع مكماقم ظفح متفرعو ايندلا نم ًائيش ريمأ مكاطعأ اذإ :لوقي هللا همحر صاوخملا ًايلع يديس تعمسو

 .مكريغ نم هيلإ جوحأ متنك اذإ |يسال (ب 0 4) ءالالح ناك اذإهب اوعفتناو هنم اولكو هوذخف .هذخأب صقنلا نم

 .ىهتنا ؛هتطرو نم اوحيرتساو هيلع هودرف مكنم هيلإ جوحأ مكريغ ناك وأ ةهبش هيف ناك نإف

 هيلع طلخ امبرو ءائيش هنم هسفنل ذخأي مل ءارقفلا ىلع هقرفيل ًائيش ريمأ هاطعأ اذإ نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 ًائيش هنم سلتخا هنأ ىلإ هبسنو سانلا ضعب هب ثال اهبرو «ريمألا لام نم هلك هنأ رهظأو هقرفو هلام نم ًائيش

 يعاري نم الإ هلعفي ال رمأ وهو .ةقدصلا هرارسإ لجأل رورسلا ههجو ىلع رهظيو كلذ دنع مستبيف هسفنل

 .قلخلا نود طقف ميركلا هللا هجو

 نم ًادحأ نأ هللا ىلإ ههجوت دعب الإ الالح اهآر ريمأ ةيده لبقي ال هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تيأرو

 «ملع ريغب كلذ يف هل مهعابتا نم ةماعلا ىلع ًافوخو هب مهثولب مثإلا يف مهعوقو نم ًافوخ اهب ملعي ال نارقألا
 قبطأ اذإ مكسفنأ ىلع بجعلا نم متفخ اذإ :لوقي هنع ؛'*هللا يضر هتعمسو .ىهتنا ءنيلضملا ةمئألا نم بتكيف

 مكرهاظت لقعلا نمف ؛مهريغو ءارمألا اياده يف مكدهزو مكعرو ةرثكب مكماقم اوعفرو مكتلالج ىلع سانلا

 عرولا مدع ىلع اوقبطأ دق سانلا متيأر اذإ لقعلا نم نأ امكف .اهلثم ىلإ جيواحملا ىلإًارس اهفرص مث اهل لوبقلاب
 (157) .نيدلا ناكرأ نم نكر عرولا نإف ءعرشلا بجاوب ًامايق مهاياده ؛*”!ودرت نأ ءارمألا اياده لوبق ةرثكو

 ملع ىلإ ماقملا اذه بحاص جاتحي نكلو «درلا نم باجعإلا فوخ ةاعارم فعض همده ىلع سانلا '*'ألام اذإف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .نيبناجلا دحأ هب حجري مات داهتجاو رفاو

 املاظ امهدحأ ناك نإف .يعرش قيرطب الإ هودع ىلع ةبحملا يف يريمأل يحيجرت مدع يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 بيرغ قلخ وهو .رخآلا نم يلإ بحأ ناك هلل ةعاط رثكأ امهدحأ ناك نإو ءامهنم مولظملا عم تنك رخآلا ىلع

 .نيريمألا لام نع ففعتو اهتاوهشو ايندلا نع مطف نمل الإ حصي ال

 الإ ريمأ !*؟ةبحص يف لخدي ال نأ قداصلا ريقفلا طرش نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ريغب هاداع نم يداعيو هالاو نم ىلاويف ؛هقيدص ةهارك وأ هودع ةبحم يف هيلع رجحي ال نأ هيلع طرشي نأ دعب

 ريمألا ىلع بجي لب .يعرش ضرغ ريغ نم هيلع ريمأ ريجحت يف هلوخد نع لجي ريقفلا ماقم نأل ءيعرش قيرط
 هريمأ ودعل ةبحملا راهظإ نأ ؛*'[ريقفلا ىري دقف «كلذ] ريقفلا هنم بلطي ملول ؛*"[و] ريقفلل رمألا قلطي نأ

 ةيبصعلاب يثملا نع ريقفلا هزني نكي مل نإ نيريمألا دحأ نإف .امهنيب قافولا ليصحت ىلإ برقأو هللا دنع ىضرأ
 ةطساو ىلإ وه جاتحي لب ءامهنيب قفاوي نأ نع ذئنيح هزجعل هبحصي نأ ريقفلل سيلف «ةيناسفنلا ضارغألاو
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 يف طسوتي نأ هل سيلف بارغلا نم رذحأ نكي مل نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس (ب057) تعمسو
 ةنيعااو ةفيصخ لح دعب ن1 يدش نم لك حطب نأ نمأنلا نوي علا طرق ننانإلو نيمصخ نيب حلصلا

 ْمهنيطاَيَس لِ لَ اَذإَوانمآ وُ اوُمآ نب َنيذلا اوُقَل اًِإَوإل ىلاعت هلوق هيلإ راشأ امك «هتسايس نسح نم هنم رثكأ

 هللا هلوقب ءازهتسالا ةفص مهيلع در اهنإو ءمكعم انإ : :مهوق مهيلع دري مل ىلاعت هللا نإف '**4ْمُكَعَم انإ اوُناَق

 دقو. ةنهادملا فالخب ءًاعرش ةدومحم يهو !* "ةارادم مكعم انإ : مهلوق ناكل ءازهتسالا الولف *"4ْمهب ٌئََْتسَي

 مهرطاوخل هبييطت ةنهادملاو هايند نم ؛*«ارطش ناسنإلا طاقسإب سانلا رطاخ بيطت ةارادملا نأب امهنيب ءاملعلا قرف

 .ًاعرش مومذم كلذو «مهنيد نم رطشب

 ريمألا ناك نإ الإ ةبحصلا ىلإ ًاريمأ بيجي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 الف كلذك نكي مل نإف .ادبأ ءوس هب هل لصحي هارت ءيشب اهدلو ىلع ريشت ال اهنإف «ةدلاولا هتبحمك هل هتبحم دقتعي

 ىلإ ريقفلا بسنيو «هتفرعمو ريقفلا لقع ىلع ذئنيح رومألاب هتفرعمو هلقع !'' حجري هنوكل هتبحص ؛*؟هل يغبني
 ةرخآلاو ايندلا رومأب هنم فرعأ هنأ ريقفلا يف دقتعي ال ريمأ لك :لوقي هتعمسو .هنم داري ام يردي ال لفغم هنأ

 «لوط ىلع ولو هلابح مرصتل هتبحص ريقفلل (أ017) سيلف «ةيناسفنلا ظوظحلا نع دعبأو هللا تاضرمب فرعأو

 ريقفلا ذإ ءيعرش قيرط ريغب هودع ىلع هريمأل بصعتلا راهظإ ريقفلا لهج نم :لوقي هتعمسو ؛”'.ىهتنا
 ناك هلل ةعاط رثكأ امهنم ناك نم لكف هللا تاضرم عم رئاد وه امنإو نينثا نيب ةيبصعلاب طق يشمي ال قداصلا

 نازيملا اذهب ءارمألا نم هومتبحص نم لك اونزو ناوخإلا اهأ كلذ اوملعاف .ىهتنا .هذسج يف ةرعش لكب هعم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هتبحص يف مكنارسخ نم مكحير اوفرعتل

 يف يلع ريجحتلا ديري ال هنأ ينظ ىلع بلغ نإ الإ ةبحصلل ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 ال هللا ةاضرم عم رئاد ريقفلا نإف ءًابيرق هيلإ ةراشإلا ترم امك هل ءاعدلا ةرثكو هحدمو هودع ةبحم '"'يراهظإ
 سكعلاب ريمألا ؛”ىأر نإو هيلع ناك ًاملاظ هودع وأ هيلع ناك ًاملاظ هريمأ ىأر نإف ؛ةيناسفنلا ضارغألا عم

 بلقلاب هملظ نع هفكو * '"'هلزع يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتي وهو ملاظلا هجو يف كحض اهبرو ءامهنم مولظملا عم ناك
 ىلع ناك ولو هبحصأ مل هيلع ءانثلاو هودع ةبحم مدع ينم بلطي هنأ ينظ ىلع بلغ ىتم هنأ ملعف .بلاقلاو
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 نم هنوديري اميف ايندلا ءانبأ نم دحأ مكح تحت امهنم دحأ نوكي نأ نع لجي ءارقفلا بصنم نأل ؛نيلقثلا ةدابع

 .ةيناسفنلا ظوظحلا

 ةبحم حجري وهو ريمأ ةبحص يف اولخدت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر (ب 01/) صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 نم ؛'"اولاوت نأ مكنم بلط ىتمو .مكمكح تحت لخدي ناك نإ الإ ةيناسفنلا ضارغألل بارتلا ىلع بهذلا

 ىلع ردقي ال بيرغ قلخ اذهو .هتبحص نع اودعباو هوضفراف ءيعرش قيرط ريغب هاداع نم اوداعتو هالاو

 ولع نم نوري امل هتعاط تحت هنوفرعي نيذلا اهئانبأ عيمج راصو ايندلا يف دهزلا ماقم مكحأ نم الإ هب لمعلا

 ةبحم يف مهدحأك هنأ مهدوهشل هل مهدايقنا مدع ًابلاغ همزال نمف ايندلا بحي نم امأو .هتفعو هعرو ةرثكو هماقم

 ينبحص دقو .هديبع داحآك همكح تحت ريصي ريقفلا نإف «هيلإ نسحي هبحص يذلا ريمألا ناك نإ (ميسال ايندلا

 نم هلعجي ىلاعت هللا نآب هل ءاعدلاو هتبحم رهظأ ترصو كلذ تبلقف ؛هودعل ةهاركلا رهظأ نأ ينم بلطق ريمأ

 مل ةوادعلا كلت نأكو هتعاط تحت لخدو هتبحت رهظأو ريمألا *”'ىلإ ءاجو مهلاح هللا حلصأ ىتح «هئايلوأ رباكأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ريقف لك ىلع اهب لمعلا بجي ةسايس يهو «نكت

 ثتئايخلا نم هتاذ هيلع توطنا امع هل فشكلاب ينبحص يذلا ريمألا ""ةقراسم يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 هسفن يف حيرتسيل كلذو «خسملاو فسخلا مهيلع ىشخي نيذلا ةقسفلا ةلمج نم هسفن ىري ريصي ىتح ًائيشف ًائيش

 فلسلا "نم لدعلا ةمئأ قالخأب ًاقلخت نيربكتملا ماقم نع جرخيو (158) هبحص نم لك ىلع ةحارلا لخديو
 هدبع نم ىأر اذإ ناكو «هيلع هللا معن ربكأ نم هتروصل خسملاو هب فسخلا مدع ىري مهضعب ناك دف .حلاصلا

 نيب اوموقي نأ مهديبع نوعنمي اوناكو .العو لج هالوم عم كديس لاحب كهبشأ ام :لوقي بدأ ءوسو ًاصقن
 مهتهارك ةدش نم نوملعي امل مهب اورم اذإ مهل اوموقي ال مهديبع ناك ىتح كلذل ةهاركلا نورهظيو مهيديأ

 هللا لوسر لاق :هل لوقي كلذ نم هدبع هعنم اذإف «لكألا دعب هدبع دي ىلع ءاملا بصي مكدحأ ناكو .مهل مايقلل

 دي ىلع بص هدبع نأ عقو نإو *”*.دبعلا ىضريف ؛كيلع اديس ينلعجي ام ينعنمت الف ,مهمداخ موقلا ديس لَ

 .ىهتتنا «هيلع هدبعل ةدايسلا دهشو دهشملا اذه سكع ءاملا هديس

 مايقلاو هل ميظعتلا ةبحم ىلع هورقت نأ مكايإف ًاريمأ متبحص اذإ :لوقي هللا همحر صاوخملا ًايلع يديس تعمسو

 امايق سانلا هل لثمتي نأ بحأ نم :ككَي هلوق نم حيحصلا يف درو [ى رانلا نم هدعقم كلذب أوبتيف هيدي نيب

 اوموقي مل نإو هيدي نيب مايقلل هتبحم درجمب كلذ طبرو رانلا هلوخد كي قلعف .ىهتنا «رانلا نم هدعقم أوبتيلف

 الإ كلذ نع جرخي الو (ب0/) «رانلا لوخد نم رذح ىلع هيدي نيب سانلا موقي نأ بحي يذلا ريمألا نكيلف
 ضرغ ريغل هل مايقلل دحأ ةبحم مكنظ ىلع بلغ اذإ :لوقي هتعمسو .ىهتتنا «ةهاركلا دشأ هل مايقلا هركي راص نإ
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 '”'هل مايقلل هتبحم مكنظ ىلع بلغ نإو «مثإلا يف هل ءاكرش مترصو هل مايقلا مكيلع مرح هرش اوفاخت ملو يعرش

 / :نهتلا «جوخاالو هل اوهرقن يعرج رت
 نم كنإ :هل نيباصنلا لوق ىلإ يغص اريمأ اوبحصت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 خياشمب عافتنالا مدع كلذ لثم ىلإ يغص نم نإف .نامزلا اذه خياشم بلاغ نم حلصأ اندنع تنأو نيحلاصلا

 ؛""ءانبك !"'تاريخلاو تاقدصلاب نيدبعتملا ءارمألا ضعب نم هانيأر (ى «ةيلكلاب هلاح دسفو مكلاثمأ نم هرصع

 ملف ءبرعلا خياشمو فاشكلاو قجانصلا ؛"؟عم اريثك قلخلا اذبب تلعف ؛””دقو .ىهتنا ؛كلذ وحنو دجاسملا

 وهو .هومجرل اهيلع سانلا علطا ول يتلا ثئابخلا نم هتاذ يف اع فشكأو عضاوتلا هميلعتب مهدحأ قراسأ لزأ

 ءيش نع هريمأل فشكت ةدحاو ةملكب قطني داكي ال مهبلاغو «ليلق الإ ءارقفلا نم هب لمعلا ىلع ردقي ال قلخ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هتبحص يف اهب لخد يتلا هتين داسفل هبويع نم

 ىلإ ''"عرسأ نحملاو ايالبلا نأ هريخأ نأ دعب الإ يتبحص ىلإ ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 يبنلل لاق الجر نأ ثيدحلا يفو .هتكرت الإو هتبحص ؛”؟كلذ ىلإ حرشنا نإف ؛هاهتنم ىلإ ليسلا نم ينبحي نم

 ؛هب قثي يأ *"فافجت ريقفلل دعاف ينبحت تنك نإ :لاقف .كبحأ ينإ هللا لوسر اي :ملسو هيلع (154) هللا لص

 يف قدص نم لكف «ةيوبنلا قالخألا ىلع ءارقفلاو .ىهتنا ؛هاهتنم ىلإ ليسلا نم ينبحي نم ىلإ عرسأ رقفلا نإف
 يف قدصي مل نم فالخب «ةيورخألا هتاجرد تلمكو ةيويندلا هتاجرد تصقنو نحملاو ايالبلا هتءاج مهتبحم

 ىفخي رمأ اذهو .هترخآو هايند حلاصمل هدشري نمل هتبحم ةلق ىلع هل ةبوقع ابص هيلع تبص اهب رانيدلا نإف مهتبحم

 اذإ هبلق نم هتبحم '"”لحترتو هل هتبحص مايأ ايندلا هيلع تعستا اذإ ريقفلا يف ةبحم دادزيف ءارمألا نم ريثك ىلع
 .رورغو لهج وهو ؛"*.هتبحص مايأ ايندلا هيلع تقاض

 ايندلا نع هبحص نم لك يمحي نأ قداصلا ريقفلا نأش نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 لجو زع هللا نأ :درو دقف .لجو زع هللا قالخأب اقلخت ةكله ا عتارم نم همنغ قيفشلا يعارلا يمحي امك اهتاوهشو
 ادبع بحأ اذإ العو لج قحلا نأ اكو .ثيدحلا همنغ قيفشلا يعارلا يمحي (ىك ايندلا نم نمؤملا هدبع يمحي

 هيف ةبحم هب بئاصملاو نحملاو ايالبلا لوزنب حرفي ريصي ريمألا بحأ اذإ ريقفلا كلذكف ءأبص ءالبلا هيلع بص
 معنلا (ب09) لوحت نم رذح ىلع وهو ريقفلا ةبحص يف قداصلا ريمألا لخديلف .ةرخآلا يف هتاجرد ولعل ًابلطو

 .ج نم طقاس «هل مايقلل هتبحم مكنظ ىلع بلغ نإو ٠ ثلا ف١ 5
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 هو 5 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 هسفنل وه ؟*"بحي ام هل بحي هنأ هارأو ريمألا هجو يف كحض اهبر هنإف .هللا نيبو هنيب يف ريقفلا ءاعدب هنع ةيويندلا

 .ةرخآلا يف هباسح ةفخل ابلطو هب ةمحر ايندلا تاوهش نم هنامرح يف هللا ىلإ هجوتم هبلق نأ لاحلاو ءايندلا نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,يورخألا رجألا ةرثك متبلط نإ ريقفلا ةبحم يف اوقدصاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف

 هؤادعأ هب هيذؤي ام ىلع ربصلا ىلع ينعياب نإ الإ يتبحص ىلإ ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 يملعل كلذو .هبحصأ مل كلذ ىلع ينعيابي ل نإف «ةبيصم هب تلزنأ اذإ هودعب ةتامشلا راهظإ مدع لع؛*”'[و]
 ال مهب ةتامشلا راهظإ نع الو هئادعأ ىلع ربصي مل نم نأ ققحتأو ملعأ انأو ؛هئادعأ ىلع هترصنب ينبلطي هنأب

 مل نيذلا ينعي نيرباصلا عم هنأ ركذ ىلاعت هللا نإف .لوذخم وهف هعم قحلا نكي مل نمو ءهعم ىلاعت قحلا نوكي

 .اهب ىلاعت هللا مهفلك يتلا تادابعلا ىلع مهربص لوط نم اوماسي ملو اورجضي ملو ىذألاب ؛*”مهاذآ نم اولباقي
 هنيب |هيف هيلع ءاعدلاب ولو ىذألاب هودع لباق نم :لوقي *””ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هيلو ناطيشلا ناك نم بحصي نأ لقاعل يغبني الو ؛هيلو ناطيشلا ناكو ةيهلإلا ةرصنلا هنع ؛*؟تفلخ هللا نيبو

 راهظإو ىذألاب هودع ةلباقمب هحعاسو ًاريمأ بحص ريقف لك :لوقي (أ70) هتعمسو .ىهتنا ءلجو زع هللا نود
 .هودع ىلع ةدحاو ةرذب هدعاسي ردقي الو ًأططش هل هتبحصب هسفن فلك دقف ةبيصم هب تلزن اذإ هب ةتامشلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هومتبحص ريمأ لك ىلع كلذ لئم اوطرشاو ناوخإلا اهبمأ كلذ اوملعاف

 الو ليلق لك يبايث نم هوسكأو يلع درو املك ينبحص يذلا ريمألا معطأ ينوك يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 نود ءارمألا ىلع ديلا مهل نأب ًامالعإو نيقداصلا ءارقفلا سوفن فرشل ًاراهظإ ًابايث هل سبلأ الو اماعط هل قوذأ

 نم لكأيف ءكلذ نم سكعلاب نوكي ءارمألا بحصي نم بلاغو .نامزلا اذه يف بيرغ قلخ وهو «سكعلا
 خياشمو فاشكلاو راجتلاو نيرشابملاو ءارمألا نم تسيلأ دقو .سكعلا نود هبايث نم سيليو ريمألا ماعط

 ريمألا مهنمف ًاسفن نيسمخو ةئام ىلع نوديزي ةعامج تاومألا نمف ؛ءايحألاو تاومألا نم يصحأ ال ام برعلا
 (**.دادغب نب هللا دبعو دادغب نب رماعو دادغب نب دمحمو ةيبرغلاب فشاكلا ردنكسا ريمألاو رادرتفدلا دمحم

 ناطلسلا يل اهادهأ ًافوص ةوسك ةشبحلا دالبب ةاشابلا نامثع ريمألا مهنم ةئام ىلع نوديزي ةعامج ءايحألا نمو

 (ب7) هتوسك جاحلا ريمأ رضخ ريمألا مهنمو «ةيكصاخلا ةشيشد رظان قجنصلا نسح ريمألا مهنمو ءميلس

 سأر دمحم ريمألا مهنمو ؛ءارمح ةبج هتوسك دادغب نب نسح ريمألا مهنمو «ناطلسلا دالب ىلإ رفاس امل يتعقرم
 راجتلاو ءارقفلاو ءاهقفلا نم ينبحص نم ةوسك امأو .دواد نب دمحم ريمألا مهنمو ءشيجلا ناويد باتك

 نامزلا اذه يف ريقف نم عقي نأ لق رمأ هنإف .كلذ ىلع دمحلا هللف اهيصحأ ردقأ الف دالبلا خويشو نيرشابملاو
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 يتارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا 1

 نوسكياالو مهءايث نم نوستكيو مهايادهو ءارمألا ةمعطأ نولكأيف ءقلخلا اذه نم سكعلاب ءارقفلا بلاغو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف !*”.ردانلا يف الإ ًادحاو ًابوث مهنم ًادحأ

 وأ '"يباحصأ نم ًادحأ يطعي ال نأ هيلع طرشأ ريمأ لام نع تففعت اذإ ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 نم ءاوس دح ىلع هناسحإو هرب يلوبق مكح كلذ مكح نإف «يملع ريغ نم يل ماركإلا هجو ىلع ًائيش يدالوأ
 ريثك هتفلاخم يف عقي دق اذهو .هلام نع عروتأ مل ينأكف كلذ نم ًائيش مهاطعأ ام يدوجو الول هنإف .ةنملا ثيح
 هنوذخأي ايف مهكراش امبرو «هباحصأو هدالوأ هلبقي ريمألا نم هلبقي مل ءيش لك ريصيف نيلفغملا !*ةءارقفلا نم

 ىنم هنأ ريمألا ملعيلو «كلذ لثم يف هباحصأ هتحاسم نم ريقفلا رذحيلف .نوباصنلا هيلع ا ًانطاب ريمألا نم
 «هيلع ؛”"اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .هتبحص صقتن هنذإ ريغب (أ71) ايندلا نم ًائيش هباحصأ ىطعأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 رجأ صقن ىلع ًافوخ يئادعأ نود يئاقدصأب يريمأ دنع ةعافشلا يصيصخت مدع يلع هب هب ىلاعت هللا نم اممو

 يتعافش نم دكآ يودع يف هدنع ةعافشلا ىرأ هللا دمحب انأ لب .ةيناسفنلا ىضارغأ ةفلاخم كلذ ناك ولو ؛يريمأ

 يودع يلإ هيف جاتحأ موي لك :لوقي ناكف «هللا محر يوانشلا دمحم خيشلاك خياشملا نم هتكردأ نم ًاعبت يقيدصل
 تفخ ايبرف ؛ءارقفلا نم ريثك هب لخي قلخ اذهو . ًامولظم يودع ناك نإ |ميسال :ىهتنا ءديع ؛"'[موي] يدنع وهف

 دنع قحلا يف مهلك نوملسملا ذإ ءنايإلا صقن ىلع ةمالع وهو «هودع نود هقيدص يف هريمأ دنع ةعافشلا هيلع

 .عبطلا مكح نع جراخ يعرش هجوب الإ ةبحملا يف مهنم دحأ حيجرت هب يغبني الو «ءاوس دح ىلع نمؤملا
 فاشكلا هلعفي امك ةيلكلاب ةمالظلا عجرت نأ ةعافشلا لامك نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 وأ] لينلاب اهضرأ نووري وأ اهنم نوجراخلا اهلهأ رمعي ىتح دلبلا نم اصخش مهسبح نم برعلا خياشمو

 لبقف هريمأ دنع سوبحملا اذه يف عفتني بر ريقفلا نإف .كلذ وحنو جارخلا اوقلغي ىتح وأ اوعرزي ؛"'[ ىتح
 هنأكو «ةصقان (ب١1) ةعافشلا هذه لثمف .ةنيهر هسبحو رخآ ًاصخش هناكم كسمأ مث هنع جرفأو هتعافش

 '؟"يناقلاو ريقف وأ لايع اذ الوأ هيف ريقفلا ةعافش تلبق يذلا سوبحملا نوكي نأ الإ مهللا «ةعافش هب لبقي مل

 كلذ ىلع مالكلا انطسب امك هب سأب ال كلذ لثمف .داسفلا لهأ هيلع امك «كلذ وحنو ةالص كرات وأ قيرط عطاق

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,قالخألا باتك يف

 يف يناري هنأ ينظ ىلع بلغ نإ الإ ينم اهبلط اذإ ةبحصلا ىلإ ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 كقودف ليقفلاو ءاندلال ةيرملا بلطي وهو ثامنايبر ولما نضعي نآل ركأ و كورملا نيفعيك نشا ءانغ ءاقن

 .رالا:أ ؟*“
 .انياحصأ :د 4"

 .أ يف رركم ؛ءارقفلا نم ريثك»
 .ناوخإلا اهيأ كلذ :ةدايز ب يف '"*

 .ج نم ةدايز

 .د نم طقاس «ىتحاو ءاوعرزيو :أ ءج نم دايز

 .يناثلا وأ :ج



 51١ #: ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 نأش نم نأ عم «ينفيو غرفي يأ .دفني ال زنك ةعانقلا :درو ؛""كلذلو .اهيلع ًاديزم بلطي الف ةعانقلا دح ىلع

 بلط هنم عنتما كلذلف .هيلإ ةراشإلا ترم (ى ءادبأ هللا عم هكلم يف هلوخد حصي ائيش ايندلا يف ىريال نأ ريقفلا

 .ءاوس دح ىلع اهءابرأ دي يف وأ هدي يف ايندلا لاومأ عيمج نوك نيب هدنع قرف الف ؛هتجاح قوف ايندلا نم ديزملا
 .كولملا بلاغ نم اسفن ىنغأ وهف كلذك وه نمو

 نأ سفنلا ءانغ يف ريقفلا ماقم فرعي ريمألا نوك ةمالع نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 وهف ءبايث وأ اماعط وأ دقن نم ًائيش هل لسرأ وأ ًام» هل لمح ىتمو هلايعو وه ةشيعملا قيض هآر اذإ همه لمحي ال
 اذإ هسفن الإ '*نمولي الف «ةبحصلا ؛"*دقع صقن كلذب قحتساف سفنلا ءانغ يف ريقفلا ماقم (أ77) فرعي مل

 دعب الإ هدرط ام ريقفلا نأل تاداقتفالاو ايادهلا نم هتيب وأ هتيواز ىلإ هلسرأ ام لجأل هتبحص نع ريقفلا هدرط

 :لوقي هتعمسو .ارايتخا ال ارارطضا ةشيعملا هيلع تقاضو ايندلا كرت امنإو «ريقفلا صقن هدوهش تارامأ لوصح
 داطصيل وأ ًاعنصتو ءاير الإ هيلع سانلا اهضرع اذإ ايندلا دري مل هنأ هيف ريمألا داقتعا ريقفلا نظ ىلع بلغ ىتم
 اذهو .ىهتنا ؛هدنع هماقم طاطحنال بجاو هل ريقفلا درطف «نوذاحشلاو نوباصنلا هيلع | اهنم رثكأ وه ام هب

 «هدنع هماقم ولعل ايندلا نم ءىثي هدقتفا (نإ ريمألا نأ ريقفلا نظيف ء«ءارمألاو ءارقفلا نم ريثك ىلع ىفخي دق قلخ

 اة8 طم امهالكو تناقدتملاو ايادحلا نم ءىشب هدقتفا اذإ ؛*”الإ هيف ةبحم دادزي ؛*"ام هنأ ريقفلاب ريمألا نظيو

 اهنع جرخ يتلا ايندلا هيلع ضرع ام هدنع هماقم صقن الول هنأ ريمألا يف نظي قداصلا ريقفلا نإف .هنظ يف
 اى ءاهنم ًائيش هل لسرأ ام ايندلا يف هدهزو هلامك ىري ناك هنأ ولف «قيرطلا يف هعضو مدق لوأ نم اهتبحم نعو

 ًامه هيلع لخخد الو هل لسرأ ام ايندلا نم ائيش هل لسرأ اذإ هيف ةهارك دادزي هنأ ريقفلا يف نظي ناك ول ريمألا نأ

 ةبحم *”'ريمألا يف دادزي نأ ايندلل هتبحمو ريقفلا لهج ةمالع '؟نم :لوقي (ب7؟) هتعمسو .ىهتنا ءاب امغالو

 نم ًائيش هيلإ لسرأ املك ريمألا يف هتهارك دادزي نأ *”'هعروو هدهزو هملع ةرثك ةمالع نمو ؛هيلإ نسحأ املك
 ةرورضل الإ ايندلا نم ًائيش هل لسري ال نأ ريقفلا ةبحم يف ريمألا قدص ةمالع نم :لوقي هتعمسو .ىهتنا ءايادهلا

 ايندلا يف دهزا :ثيدح هيلإ راشأ م هل هللا ةبحمو هتبحم ”””ماقم نع جرخيو كلذب سندتي نأ هيلع ًافوخ «ةيعرش
 مكح ريقفلا بحص اذإ ريمألا مكح :اولاق دقو .سانلا كبحي سانلا *''يديأ *””[يف] ايف دهزاو هللا كبحي
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 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا 07

 مدعيف اهتاوهشو ايندلا نم سندتي نأ هخيش بلق ىلع راغي قداصلا ديرملا نأ امكف ؛هخيش عم قداصلا ديرملا

 سكع ايندلا نم هيلإ لسرأ اب سندتي نأ هخيش بلق ىلع راغي نأ هنأش نم قداصلا ريمألا كلذكف «هب عفنلا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ناوخإلا اهمأ كلذ اوملعاف .ىهتنا «ةبحملا يف بذاكلا ريمألا لاح

 يريغ ةطساو ىلع دمتعي ال هنأ ينظ ىلع بلغ اذإ الإ ةبحصلل ًاريمأ بيجأ ال ينأ يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 وأ يريغ ىلع اهيف هلوخدو ًالثم هتيالو ماود يف دمتعي هنأ ينظ ىلع بلغ ىتمو .ىلاعت هللا نيبو هنيب ينارقأ نم
 هبيجأ ال *”*«ةالولل لاملا نزو (أ75) ىلع وأ يربغ ىلع اهيف هلوخدوأ ًالثم هتبالو ماود يف ةالولل لاملا نزو ىلع
 صلخأ ينإف ًالثم ةفيظو *””هتيلوت يف هل ةطساو ينلعج اذإ ام فالخب .هصالخلو يصالخل ًابلط ًادبأ ةبحصلل

 ةالولا نوكيف ءضرألا لهأ ةرضح لبق ءامسلا ةرضح نم اهتدقع لحأو «يتقاط بسح ىلاعت هللا نذإب اهنم هتمذ

 ةوالح *؟سولف الإ مرغي الف ءسولف نزو الب '”*هولوي نأ ةالولا نولئاسو ىلاعت هللا *"نولئاس مهلك ةيعرلاو
 نب دمحم ريمألا ةيالو يف كلذ لثم يل عقو !ى .ريغ ال هتيب ىلإ هنوفزي نيذلا ةصاخ لبطلا لهأ ةوالحو ةعلخلا

 ءارقفلا ىلع الإ ادمتعم سيل هنأ ىلاعت هللاب يل فلح هنإف ءبرعلا خياشم نم هريغ لاح سكع رمع نب دواد

 انل هراهظإ يف هقدص مدع كلذب يل نيبتف ءاذه انتقو ىلإ "' 'يلو نيح نم لاملا ةالولل مرغي لزي لو ةالولا نود
 .هتيالو يف ةطساو ءارقفلا لعج ىلع هدامتعا

 يف نزوو ءارقفلا ىلع هتيالو يف دمتعم هنأ ىعدا ريمأ لك :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ايندلا ءانبأ ىلع دمتعم وه اهنإو ؛هاوعد يف بذاك وهف هدالب جارخ لام يف هيلع دحأ داز وأ آلام هتيالو قيرط
 .ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ”"'.ىهتنا ؛ةرخآلاو ايندلا يف مكيلع راع هنإف هلثم ةبحصو مكايإف .ةوشرلا لذبو

 نوكرلا هيلإ نكرأ امنإو هبحصأ (ب“”7) يذلا ريمألا ىلإ يعبطلا ينوكر مدع يلع هب ىلاعت هللا نم اممو
 الو ؛ةمعنلا هنع تلازو برض وأ سبح وأ ريمألا كلذ لزع اذإ شيوشت ادبأ يل لصحي مل كلذلو «يعرشلا

 نوبحصي نيذلا سانلا بلاغل عقي ام سكع ؛كدنع اهعدوأ يتلا ريمألا عئادو نيأ ًالثم هلزع دعب طق يل ليق

 .مهيلإ نونكريو ءارمألا
 هنوكر ردقب ””ءارمألا بحصي نمل ىذألا لصحي :لوقي ”"[هللا همحر] صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هردكت نإف .هوبذكف «مهيلإ نكرأ مل انأ :لاقو مغو مه وأ *""ردكت هل لصحو مهبحص ًاناسنإ نأ ولف «مهيلإ

 .د نم طقاس «ةالولل لاملا نزو ىلع وأ يريغ ىلع اهيف هلوخد وأ الم هتيالو ماود يف
 .هتيلوتل :أ

 .نيلئاس :د

 .هولوت :جا

 .سولفلا ؛د جا

 .للوت :د ءيلوي :ج

 .د نم طقاس ىهتنا»

 .أ نم طقاس

 .ريمألا :د

 .دكنأ



 "ا" © ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 ًاليلق مهيلإ *'"نكر نمو ًاريثك مهلا هل لصح ًاريثك نكر نمف «ةرثكو ةلق مهيلإ هنوكر ىلع زمخي همهو همغو
 َنيذلا ىلإ اوُنكْرَت الو ىلاعت هلوق نم قلخلا اذه انطبنتسا دقو .رذلا ىلع شيطت نازيم يهو ءاليلق مهلا هباصأ

 يصاعملاب مهسوفن اوملظ نيذلا لمشت دق نكلو رافكلا يف ةدراو ةيآلا تناك نإو *””4ُ الا ْمُكَسَمَتَق اوُمَلَظ

 نوعقي نيذلا ءارمألا اوبحصاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ةبرجتلاو سحلا ًاضيأ كلذ ديؤيو «نيدحوملا نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «مهتبحص تاعبت نم ةمالسلا متدرأ نإ لإ عبطلاب نوكر ريغ نم دابعلا ملظ يف

 لثمن لإ تجحعا اذ ايلذلا نم ريبشلا لاما ىلإ يده يدلا نيمألا بح ال نأ لغادب هب ىلاعت هللا نم امو

 دقف ريسيلا يلإ (أ74) ىدهأ نم نأل *”«ريثكلا يلإ يدهي نمت رثكأ يريمأ اياده لوبق *""ىلإ تصخرتو كلذ
 ُهآر ْنَأ ىَمطَيل َناَسْنإلا نإ الك ميظعلا نآرقلا يفو .نايغطلا باب يلع حتف دقف ايندلا نم ينداز نمو يتلخ دس

 .ينغي ال اهريثكو يفكي اهليلق ايندلا مذ يف :ثيدحلا يفو ”'"4 ىَنْعَتْسا

 ايندلا نم هعنم نم لك بحي نأ قداصلا ريقفلا ةمالع نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 قح يفو هسفن قح يف ””"روهنم هنإف ايندلا نم هل رثكأ نم فالخب ءهيخألو هل طاتحا هنأل هل اهيطعي نمم رثكأ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ىهتنا هيخأ

 اذإو «يتقاط بسح ينارقأ نم رثكأ لإ سانلا هوجو فرصت يتلا باوبألا دس يلع هب , ىلاعت هللا نم اممو

 يملع رتسي نأ يف لجو زع هللا ىلإ ت تهجوت ءلثم حالصلاو ملعلاب يترهش لجأل يل ريمأ ةرايز نم تفخ

 يب ةمحر ىصئاقن ركذ يف رثكيو هدنع *' "نم يلع طحي ًاودع *' 'ضبقي نأب ولو .ينروزي ال ىتح هنع يحالصو

 ددرتو يندقتعا اذإ ينم اهبلطي يتلا ريمألا دئادش لمحتل ةوق يلالو يسفن دنع حلاص الو ملاعب تسل ينإف .هبو

 ام :هل تلقف اهتاشابو رصم رتافد ضعب ىلإ باحصأ نم صخش *”؛ددرت دقو .كلذ يف ”""هتكراشم الو لب «يلإ

 يألو :هل تلقف .هب فرعتلا تبيحأف نيح اصلاو ءاملعلا بحي هنأ ينغلب :لاقف ؟رتافدللو ةاشابلل كددرت بيس

 لاقف .ينم لجخو لوقي ام ىرد اف ؟كيحي هنأ ىتح نيحلاصلا ءاملعلا نم *'”كسفن تنأ لعجت ءيش (ب14)

 نم ينوك نع رظنلا عطقب نيح اصلاو ءاملعلا يف هتبحمل الإ هيلإ تددرت ام انأ :يدلاول لق :نمحرلا دبع يدلو هل

 نوكي ال ماقملا اذه نأل ًايناث لجخف .كماقم اذه سيل :هنذأ يف هل تلقف «كلذ يل لاقف «نيحلاصلاو ءاملعلا

 .رومج

 . ضيقي :د «يل ضيقي :ج «هدنع يل !ةدايز ب يف

 .د ب نم طقاس نم

 .هتكراش :د

 .يلا ددرت دقو :دأ

 .تنإ كفن :د
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 ملو هيف هللا ملعب ىفتكاو هسفن ضارغأ عم ال هللا ناضرم عم ًارئاد راصو ايندلا يف دهزلا ماقم مكحأ نملالإ

 تقرع نيح ًارارم ماقملا اذهب تلعف دقو .بولقلا يف هل يذلا هاجلاب هناوخإ رثآو دابعلا بولق يف ًاماقم بلطي

 امهبلق فرص يف ىلاعت هللا ىلإ ت تهجوتف «رادرتفدلا دمحم ريمألاو وه يترايز ىلع ديبز اشاب ىفطصم ريمألا مزع

 يتقو ىلإ يترايز امل *”””قبي ملف «ةرخآلاو ايندلا يف امههيلع الو يلع ةعبت اهيف سيل ةح اص ةينب الإ يرايز نع

 ظفحتم مكدحأو الإ رباكألاو ءارمألل حالصلاو ملعلاب اورهاظتت نأ مكايإو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاق .اذه

 ملعلا ماقم يف هلجأل دقتعي ام نود مكدحأو ءمكيف حالصلاو ملعلا داقتعا ىلع مكروزي نأ ًافوخ ةنتفلا نم
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .حالصلاو

 *””هلأسأ نأك كلذو ءيفخ قيرطب هنيد صقن يف يببسب يريمأ عوقو ىلع يفوخ ةدش يلع هب ىلاعت هللا نم اممو

 ىطعأ نإ نيد صقن هل لصحيف «ضبقني وأ كلذل هردص حرشني (176) له ملعأ ال انأو ريقفل ايندلا نم ًائيش

 ةريغ ةجاحلا ديدش ريقفلا ناك اذإ ؛هعنم ببسب ةمعنلا هنع تلوحت |برو .عنم نإ باوث مدعو ءايحلا فيسب 58
 .ريمألا ةبحص قحب لالخإلا نم كلذ يف ام ىفخي الو هيلع ريقفلا ءاعد ببسب وأ ريقفلا كلذل ىلاعت هللا نم

 هتمعن يف هلوخ نم ضعبل لسري العو لج قحلا نأ انغلب :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 هعنم نوكيف ؛تقولا كلذ يف هلذب هيلع لقثي ءيش بلط يف هيلع حاحلالا مهمهليو نيجاتحملا ءارقفلا ضعب

 ريقفل يغبني ال :لوقي هتعمسو .رصم ديعصب يريزارزلا نبال عقو امك هيلع يتلا ةمعنلا ليوحتل ًابس ريقفلل
 الإو ؛هب هحرفو كلذل ريمألا بلق حارشنا هنظ ىلع بلغ نإ الإ ريقفل ايندلا نم ًائيش هلأسي نأ ًاريمأ بحص

 امبر مهدحأ نإف «ءارمألا نوبحصي نيذلا نيلفغملا ءارقفلا نم ريثك ىلع ىفخي دق رمأ اذهو .ىلوأ لاؤسلا كرتف

 ريمألا لأسف ؛كلذل ريقفلا نطفتي نأ ريغ نم ءايحلا فيسب هاطعأو هدر نم ريمألا ىحتساف ريقفل ًائيش هريمأ لأس
 ةطساوب هيف هولأس (ملك *”””ءارقفلل هئاطعإ ريمألا نم رركت امبرو «هنم هسفن ترفنو ريمألا ىلع لقثف ًاثلاثو ًايناث

 روصقل نطابلاب ولو هخيش (ب75) ىلع بضغو مئسو رجضف قلخلا هيلإ تعرهف «كلذب رهتشاو هخيش
 هنظ ىلع بلغي مل ءيش لك يف ريمألا لاؤس نع فكو كلذ ةبقاع ىلإ رظنل رظنلا ديدش ناك ول ريقفلا نإف .هرظن
 .اهيف هحارشنا ىعاري ال هنإف ءاهتابجاو فالخب تاقدصلا لفاون رئاس نم هب هحارشنا

 نافادحال ايدلا هلانبأل نآ ارت بحص رقت لكل ب :لوتي هللا هعخر ضاوتلا الغ قديس تمس

 ةقدصلا فصو لي عراشلا نأل ًايناث هلاؤس هل يغبني الف الإو «ىلوألا ةرملا يف ههجو للبتو حرف هآر نإ الإ ةرم

 نوك هنظ ىلع بلغي ملو ريقفل ائيش هريمأ لأس نمو «ةراق "اهم هنيعو اهب ةبيط اهبحاص سفن نوكت نأب ةلوبقملا
 اولأست نأ ريقف مكلأس اذإ :لوقي هتعمسو .ىهتنا «هللا عم ةلماعملا ءوسل هضرع دقف ةراق هب هنيعو ةبيط هب هسفن

 مكلاؤس نع اوففعتو ””'لأسي ام متنأ هوطعأف كلذب ريمألا حارشنا مدع متفخو ايندلا نم ءيش يف مكريمأ هل

 .قئي :دأ



 ه8 18 ءارمألا ةحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داثرإ باتك

 دقو .ىهتنا ءكلذ وحنو ةبرضمو ةخوجو ةمامع نم مكترورض نع ةدئازلا مكبايث هوطعت نأب ولو ءمكريغل
 مهريغو ءارمألا نم ءاينغألا يناوخإ هل لأسأ نأ ريقف ينلأس اذإف ءىصحت ال ًارارم قلخلا اذهب هللا دمحب تلعف

 .كلذب هحارشنا مدع ينظ ىلع بلغ نمم ادحأ هل لأسأ الو يبايث هيطعأ

 ريثك ىلع يميدقتو يف ركسعلا يضاق نمحرلا دبع (أ77) مالسإلا خيش انالوم داقتعا ةدش ببس ناك اذهو

 مث .هسبح نيدلا باحصأ ضعب دارأ امل ةديدجلا يتخوج هتيطعأ ينأ نينويدملا ضعب هل ىكح نيح ينارقأ نم

 درفنا دق لجر اذه :ركسعلا ىضاق لاقف .هل اهتيطعأف هوسبحي نأ ةعامج دارأ اهدب ىرخأ ةخوج يل تلمع امل

 يعي فيك هتمورم ١"* لع لإ اورظنا اللف لدم: ًاكراشماهل هلعأ الو ةءوزملا عظحو ةقفلاب انامزلا اذه يف

 :لوقي هتعمسو .ىهتنا «مثإلا مهو لجنلا هل لصحيف هودري نأ ًافوخ قلخلا هلاؤس نع ففعتيو هبايث جاتحملا

 :اولاق دقف ,مكنم هيلإ جوحأ هنوك عم هيف مكلأس ءيشب ريقف ىلع مكدحأ حشيو موقلا نم مكنأ اوعدت نأ مكايإ
 هنم متملع اذإ الإ ريقفل ائيش مكريمأ اولأست الو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .حيحش يفوص حيبق لك نم حبقأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءلاؤسلا كلذ ىلع مكل هركش ةرثكو كلذل هحرف ةدش

 ةقرخ *”"[لهأ] عيمج عم بدألا هل يميلعتو ينبحص يذلا ريمألل يداشرإ ةرثك يلع هب ىلاعت هللا نم امو

 الإ مهنم دحأ ىلع ماقملا يف يل هحيجرت ىلع هرقأ ال ينأ ىتح ًافرع يئادعأ ربكأ نم مهدحأ ناك ولو ”"رقفلا

 يف ةعيقولا ىلع لب هنارقأ عم بدألا هريمأ ميلعت نع ”*؛تكسي سائلا بلاغو .زيزع ماقم وهو ءيعرش قيرطب
 .قسفلا ةجرد ىلإ نمؤملا هب جرخي امم كلذو «هيلإ ةراشإلا ترم اك .مهضارعأ

 مكضغبي نم عم بدألا هوملعف ريمأ مكبحص اذإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو (ب17)
 ىلعو مكتيد ىلع ًاررض كلذ يف نإف ؛مهنم دحأ عم بدأ ءوس ىلع هورقت الو مكبحي نم نع ًالضف مكنارقأ نم
 لسري وأ هدي لبقي وأ اريقف لباقي نأ هللا نم يحتسي دح ىلإ هيف غلب اذإ الإ بدألا هميلعت اوكرتت الو .مكريمأ نيد

 هللا لهأ نم ًادحأ هجاوأ فيك :هسفن يف لوقيو سجرلاو سندلا نم هناسلو هتاذ يف هدهشي ام ةرثكل مالسلا هل
 رون يضاقلاو شيورد يضاقلا ركاسعلا ةاضق نم مدقلا اذه ىلع هتيأر امو .ىهتنا ؟هبر ىصع دق ناسلو هجوب

 نأ يل هللا عدا :يل لاق هنإف .نآلا *”””برزعلا ةاغأ ناميلس ريمألا ءارمألا نمو «ةيسوقايرسلا ةاقناخللا يضاق نيدلا

 اذإف .ىهتنا ”"«بالكلا قالخأ نم ثبخأ اهتدجوف يقالخأ يف ترظن ينإف بالكلا قالخأ نم ًاقلخ ينقزري

 دمحلاو «كلذ نم ىلعأ وه ام ىلإ هوقر وأ متتش نإ هوكرتاف ءارقفلا عم بدألا نم دحلا اذه ىلإ مكريمأ لصو

 .نيملاعلا بر هلل

 .مظعأ :أ

 .أ نم طقاس
 .ءارقفلا :

 .تكسي اهبر :جا

 .برغلا :ج «برغملا :ب ”**
 .ج نم طقاس «بالكلا قالخأ نم ثبخأ اهتدجوف يقالخأ يف ترظن ينإف#
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 يغبني كلذك ريمألا عم ريقفلا بدأت كف ةدئافلل ًاييمتت اهانركذ ريقفلا عم ريمألا بدأ نم ةلمج ركذ يف ةمتاخ
 :قيفوتلا هللابو لوقأف كلذب تملع اذإ .ريقفلا عم ريمألا بدأتي نأ

 ةراشإلا (أ77) تمدقت اى ايندلا كولم ضعب نم ةمرح مظعأ هنيع يف هاري نأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نم

 امل رظنلاب نوكي ام رقحأ هئيع يف هاري ليزجلا لاملاب هتعامج وأ ريقفلا ىلإ نسحأ هنأ ردق نإو .مسقلا اذه لوأ هيلإ

 يف هبيصت يتلا تافآلا نم هظفح يف ىلاعت هللا ىلإ ههجوت ةرثكو دئادشلا يف هديب ذخألا نم ريقفلا نم ””هبلطي

 ريمألا رذحيلف ءطارصلا ””زواجي ىتح هقرافي ال نأ اربمأ بحص اذإ ريقفلا نأش نم نإف .هايندو هنيدو همسج

 «كلذ وحنو نبج وأ لسع وأ سدع وأ حمق نم ًالثم هتيواز ىلإ هلسري اهب ريقفلا ىلع هلضف *؛'هدوهش *”*يف
 .بارت نم ةرذك ةرخآلاو ايندلا يف هلجأ نم ريقفلا هلمحتي امل ةبسنلاب كلذ نإف

 مكدحأو مكجئاوح ءاضق ةعرس ريقف نم اوبلطت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 ةدشو ريقفلا ميظعت ةدشل اعبت *؛'نوكت |نإ جئاوحلا ءاضق ةعرس نإف ؛لهجو أطخ كلذ نإف هبانجب نيهتسم

 مكل لصح نإف ءهنم هبلط ءيش يف هئاعد دريال ىلاعت هللا نأب هل دهشت مكيف ةرعش لك ريصت ثيحب هيف داقتعالا

 خيشلا ماقم :لوقي هتعمسو .ىهتنا ءمكسفنأ الإ نومولت الف الإو ,مكجئاوح ءاضق ةعرس هنم اويلطاف كلذ

 نمف «ىلاعت هللا نع نيدورطملا ةاصعلا ةلمح نم هسفن دهشي (مئاد وه امنإو هللا دنع هماقم ةمظع ىري نأ نع لجي

 ةجاح هدي ىلع هل ىضقُي نأ حصي (ب71/) الف الإو «هتمظعو هتيالو دقتعيلف هللا دنع ةجاح ءاضق ريقف نم دارأ

 دمحلاو ,مكجئاوح ءاضق هنم اوبلطا مث مكخيش اومظعو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .باطقألا نم ناك ولو

 .نيملاعلا بر هلل

 هبارش نم برشي وأ هماعط نم لكأي وأ هتيده لبقي نأب هيلع مكحتي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 يف هعم جرفتي وأ هبوكرم نم بكري وأ هنهدب نهدتي وأ هناحير نم مشي وأ هبيط نم بيطتي وأ هسابل نم سبلي وأ

 «هريمأ دي نم ًاناحير ءارقفلا ضعب مش دقو .بدألا ءوس نم هيف مل كلذ وحنو ناطلسلا هيلع يصوي وأ ناتسب

 .ةدابعب ذذلتي الو ةظعوم ىلإ نحي ال راصو ةليوط ةدم هبلق اسقف

 نأ وه هيلع بجاولا |منإ ءريقف ىلع مكحتي نأ ريمأل زوجي ال :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ةعدرب ريمألا رهظ ىلع عضي نأ ريقفلا دارأ ول ىتح ؛هنم بلق حارشناو سفن ةبيطب هيلع [كحتم ريقفلا نوكي

 بحاص نوخيش *"ريمألا عم يمجعلا فسوي يديسل عقو امك «كلذب اضرلا ريمألا ىلع بجو رامح اك هبكريو

 نيعابسلا ةقيوس يف هتيوازب نوفدملا يفنحلا دمحم خيشلا يديس نع انغلبو .ةليمرلا نم برقلاب ةميظعلا ةسردملا
 ةأضيملا الميو هبايث عزني نأب خيشلا هرمأي خيشلا ةرايزل لخد اذإ ناك نابعش ناطلسلا ةبترم يناق رطط ريمألا نأ

 .نوكي :د تل

 .ب نم طقاس «ريمألا عما
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 هيف خيشلا ينمدختسا موي لك :لوقيو كلذب حرشني نوخيش (أ18) ريمألا ناكو هرئبلا نم ءالخلا تويبو

 بابلا ىلع فقي ادودرم بابلا دجوو اذه دمحم يديس ةرايزل لزن اذإ نابعش ناطلسلا ناكو .ديع موي هدعأ

 كدبع نأ يديس يملعأ :اهل لوقيف هدبع وأ خيشلا ةيراج جرخت ىتح لجرب ًالجر لذبي ريصيو هقرطي الو
 اذه يف دحأب عمتجي ال يديس نأب هل يلوق :ةيراجلل لوقي ةراتو لوخدلا يف هل نذأي ةراتف .بابلا ىلع نابعش

 بلط اذإ ريمألا ىلع بجاولا نأ باتكلا يف مدقتو .ىهتنا «ةعلقلا ىلإ عجريو خيشلا باب ةبتع لبقيف .تقولا

 ال يتلا تاهبشلا لوانت نم خيشلا ىلع ًافوخ هل هئاطعإ ىلإ ردابي ال نأ ًاسابل وأ ًابارش وأ ًاماعط '؛”هخيش هنم

 راغأ ينكلو هديسل كلمي امو دبعلا :لوقيو لهمتي لب .ًبلاغ اهنم مهسابل وأ مهبارش وأ ءارمألا ماعط ملسي
 كلذ هبلط نع ريقفلا عجر نإف .كلذ دعب يديسل يأرلاو يمابل وأ يبارش وأ يماعط لثمب سندتلا نم مكيلع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «بلط ام هاطعأ الإو كاذف هنم

 ءيش يف هقرافي الف ؛هيلع هسفن طبري لب ًاراهن الو ًاليل هنع كفني ال نأ "*'ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 هخيشب هطابترا ةبحص ىعدا نم :نوفراعلا لاق دقف .تافآلا نم هظفحل ًابلط اهلخدي يتلا ةيهلإلا تارضحلا نم

 حصي ال ةرضحلا لهأو لجو زع هللا ةرضح (ب78) يف ًائاد خيشلا بلق نإف ؛هوبذكف تافآلا نم ةفآ هتباصأو
 نأ عقو نإو نيدقتعملا نم مهب قلعت نم *'”كلذكو .مهبرل نيدهاشم *'”اوماد ام ماقتنا ءالب مهيلع لزني نأ

 .ىهتنا ةرضحلا نع جرخو هبر هدوهش نع بجح نيح كلذ نوكي (نإف «ءالب هيلع لزن مهدحأ
 هخيشب اطبترم مادام ءالب ديرم ىلع لزني نأ حصياال :لوقي هللا همحر يطوطشدلا رداقلا دبع يديس تعمسو

 نأ اهك هيلع ءالبلا لوزنل هسفن ضرع دقف هحالصو هتيالو يف ددرت وأ هنم هطابر لح نإف «هيف داقتعالا نسح

 دبعلا نمولي الف ءأدبأ هيلإ رظني ىلاعت وهو هبر يدي نيب هنوكل ًادهاشم ماد ام ءالب هيلع لزني نأ حصي ال يلولا
 يف مكداقتعا ةحص يف مكسوفن اوشتفو ***"ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا **"«هتطبار تكفنا اذإ هسفن الإ

 «جئاوحلا ءاضق هنم اوبلطاف هحالصو هتيالوب مزجلا مكبولق يف متيأر نإف .مكجئاوح ءاضق نوبلطت يذلا ريقفلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛مكنم ابدأو هب ةمحر هوكرتافالإو
 ةرداصم وأ لزع وأ ضرم نم ةدش يف عقو اذإ هيلع اهلك هتلمح يمري ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 نم لمكلا هيلع !ىك «طقف اهيف هل ةدعاسملا ريقفلا لأسيو كلذ عفد يف هللا ىلإ هتيلكب وه هجوتي لب ,كلذ وحنو

 ةيحل هل تناك نإو ءءاسنلا مسق نم وهف هسفن يف ةحارلا بلطو هريغ ىلع هتلمح ىمرأ نم :اولاق دقو .لاجرلا

 هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ نأ عقو اممو **'#ءاسنلا ىلع َنوُماوَق لاجرلا# ىلاعت هلوق راشأ | «ةريبك (أ9)

 .هلم هحليش :

 .ريقفلا عم ًاضيأ ريمألا ريقفلا بدأ نمو :د
 .وماد :

 .كلذلو :د

 .هتطابر :ب
 .ناوخإلا :د

 .؟”8 فاسنلا
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 اي :لاقف هيلع كلذ صقف ءرخآلا هفصنل لماح صاوخلا ** "ىلع يديسو هفصن لماح وهو تام دق هسفن ىأر

 . ىهتنا هرخخآلا كفصن ينع لمحاو ًالجر نك نيدلا لضفأ

 هب تلزن يتلا ةدشلا عيمج مكريمأ نع اولمحتت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 هورمؤأ لب ءصقنلاو لسكلاو زجعلا يف ءاسنلاب هوقحلتو هقح يف بدألا اوئيستف هيلع ةقفشلاو هل ةمحرلا دصقب

 وأ ًانيقي هنع زجع ام هنع اولمحا مث ءاهعفد يف ةعتنو لذيو هيفن نع ةدشلا كلت عقد: يف لاعت هللا لإ هجوتلاب

 ريمألا ةلمحل ردابي نأ ريقفلا روهت نم :لوقي هتعمسو .ىهتنا ”*' «مهيديرم قح يف خايشألا هيلع ىرج امك ءانظ

 قحتسي ال ريمألا ناك امبرو «ريمألا نيدو هسفن مسجب رضأ ابر هنإف هسفن قحو هقح يف بقاوعلل رظن ريغ نم
 ملظو رمخ برشو طاولو انز نم ةريغص ىلع ارصم وأ ةريبك ًابكترم هنوكل هنع ةدشلا كلت عفد يف ةدعاسملا

 ريثك ناك ابرو . مهنم هقح ىلع دئاز ءيش ذخأ وأ مهقوقح نم ء يش ”* عطق يف ةعابلاو نيحالفلا نم **”هتيعرل

 اهتقو نع تاولصلا ضعب جرخيو مهمامأ نم هناسلب مهيذؤيو مهئارو نم صئاقنلاب مهركذيو هنارقأل دسحلا
 هتلمح لمحت يف هللا ىلإ ريقفلا هجوت مايأ هكاوفلاو ىولحلا لكأيو ءاسنلا عماجيو (ب19) نيتاسبلا يف جرفتيو

 رضي الف اهبادآو ةبحصلا قحل ايعارم اقذاح ريقفلا وأ ريمألا نكيلف «ءارمألا نم روحجلا لهأ يف بلاغلا وه اك

 .ىهتنا ؛هيخأب الو هسفنب امهدحأ

 ا اهعفد يف هناوخإ ىلع لكتي نأ ةدش هتقحل دحأل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 ينعا :لاقف ةنجلا يف هل ةبقارملا كَ هللا لوسر لجر لأس دقو .ةءورم هل ناك نم لك ىلع ةنملا لقث نم كلذ يف

 لسكلا ىلإ **“هسفنب لزني ال نأو ةءورملا ةرثك ىلإ ليكي هدشرأ فيك رظناف .ىهتنا .دوجسلا ةرثكب هسفن ىلع

 عفد يف ىلاعت هللا ىلإ اوهجوتي نأ تاورملا لهأ نأش نم : لوقي هتعمسو .ىهتنا .هريغ ىلع **"لك لعجيو ةحارلاو

 بلغي يذلا يرشبلا ءرجلا نم مهدحأ يف ام ردقب الإ «مهتدعاسم قلخلا نم اوبلطي الو مهسوفن نع دئادشلا

 ىلع لمعي نأ دبعلا ىلع بجي :اولاق انه نمو .لجو زع هبر نع هتلفغل قلخلا نم ةدعاسملاو ةرصنلا بلط هيلع

 ركفت ريغ نم يأرلا ئدابب العو لج قحلا ةرصن ةلمج نم وه قلخلا هب هرصني ام عيمج نأ دوهش ماقم ليصحت
 هتمصعو هلاك عم ”*”مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ديسلا لاق امنإو .مهتثرو لمكو ءايبنألا هيلع اك ؛لمأت الو
 هنإف ءريغال مهل باوثلا لوصحلل فوقو ريغ نم طئاسولا (أ١7) لامعتسال ًابلط هللا عم يأ هللا ىلإ هراصنأ نم
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 الب '"؟لعفلاو م” طئاسولاب لعفلا ىلاعت هلل نإفا .لجو زع هللا ةرصن * ”"[ةلمج] نم هل مهترصن ىري نأ نيعتي

 هللا نكلو ْمُهوُلعفَت ْمَلَقل ىلاعت هلوق عم "”“ «ْمكيديِب هللا م ذَعُي ْمُموُلتاَق ىلاعت هلوق هيلإ راشأ امك «ةطساو

 نإ اهيسال هل ةدعاسم ريغ نم هخيش ىلع هتلم> يمر ريمألا لهج نم : لوقي هتعمسو . ىهتنا «ةيآلا *'4ْخُهلَتَ

 ةراشإلا تمدقت امك هربمأ ةلمح نم ًائيش هلمحت ىلع ردقي ال هنإف «هناسحإو هرب لبقيو هماعط نم لكأي هخيش ناك

 ههجوت ةوق تبهذ ءارمألاو كولملا ماعط نم ًائيش لكأ ريقف ف لك : هلوقب ناميلس ناطلسلا انالوم نع ًالقن هيلإ

 ءارقفلاو ءارمألا نم ناوخإلا اهأ كلذ اوملعاف .هريغ يف ىلاعت هللا دنع ةعافشلا ةيلهأ نع جرخو ىلاعت هللا ىلإ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هيلع اولمعاو

 لهج كلذ نإف «ةبلغلاو رهقلاب همصخ ىلع هعم نوكي نأ هنم بلطي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 يشميل خيشلا ىلع هتيضق ضرعي نأ هيلع بجاولا امنإو .دئاكملا *""مصخلا لمع كيرحتل ببسو ةسايس ةلقو
 عرشي نأ دب ال رهقو لذخ اذإ مصخلا نإف ,نيمصخلا دحأ رهقي ال اب امهنيب مكحلاو ةسايسلاب همصخ نيبو هنيب

 مهضعب عم ءادعألا لعف نم بلاغلا وه امك «هنم هرأث ذخأيو هلذخيو هودع رهقي ىتح دئاكملاو ليحلا لمع يف

 ىلإ هجوت اهبرل ههمصخ ىلع هعم بصعتلا هنم بلطي ملو (با/:) ريقفلل هرمأ ملس ناك ريمألا نأ ولو .ًاضعب
 ةالصلا هيلع مدآ عم سيلبإ ةصق يف ريمألا لمأتيلو .|مهنم ًادحاو رهقي ال اب همصخ نيبو هنيب ىضقف ىلاعت هللا

 ىلاعت قحلا هجرخأ ىبأو مدآل دوجسلاب العو لج قحلا هرمأ امل سيلبإ نإف .هانلق ام ةحص هل رهظي مالسلاو

 ىلع ليحلا ريبدت يف ذخأي ميعنلا نم هيف ناك ام ركذت لك سيلبإ راصف ؛هترضح نم هدرطو هيلع ارهق ةنحلا نم
 نم هلكأ يف مدآل هتسوسوو ةيحلا مف يف هلوخد نم ناك ام ناك ىتح .مدآ نم هرأث ذخأيل ًايناث ةنجلا يف *”هلوخد

 مدآل هدوجس مدع ببسب ةنجلا نم هجارخإب ًارهق هل لصحي مل سيلبإ نأ ولو .ةنجلا نم رخآلا جرخ ىتح ةرجشلا

 *”ارهقي ال ءاضقب همصخ نيبو هنيب يضقي نأ هللا نم بلط نم لقاعلاف .ًايناث اهب لحد ىتح ةليح ربد ناك ام
 / .رّيدق يش لك ىلع هللا نإف ءهب ىضريو *!"[هل] حرشني لب همصخ

 لمعي نأ افوخ هنالذخو هودعل هرهقب حرفي ال نم لقاعلا :لوقي هللا همحر صاونخلا ايلع يديس تعمسو

 امك .همصخ نم هرأث ذخأيل ةرورض دئاكملا ربد رهقو ةرم يف لذخ اذإ ودعلا نإف ؛هرهق امك هرهقيو دئاكملا هل

 كلذ اوملعاف .مهريغو نيحالفلاو برعلا خياشمو نيرشابملاو ءاهقفلاو ءارمألا نم ءادعألا نيب دهاشم وه

 .ج نم ةدايز

 .ةطساولاب :د

 .لعفلاف :ج

 1 ةبوتلا

 .31/ ؛لافنألا

 .ج نم طقاس «مصنخلا»

 .لوخد :

 .رهقب :جا
 .ج نم ةدايز
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 ضارغألاب دحأ عم ليمي ال (أ١1) سانلا نيب ةلادع نازيم هنإف ءاومدنت مكخيش ةراشإ اوفلاخت الو ءارمألا اهيأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةيناسفنلا

 امك ءًاعرش اهيف هل صالخ ال ةيالو لوصح يف هتدعاسمب هبلاطي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا ””بدأ نمو

 اذهو «ةعبت اهب هقحلت ال تناك نإ الإ ءاهيف وه يتلا ةيالولا ماود يف هللا ىلإ هجوتلا هنم بلطي نأ هل يغبني ال

 .نامزلا اذه يف رمحألا تيربكلا نم زعأ

 هضارغأ عيمج عم يشملا هخيش نم بلطي نأ ريمأل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 لزعا :هل لاق ول ىتح خيشلا ضارغأ عم يملا هيلع بجاولا امنإو .كلذ لثم نع لجي خيشلا ماقم نإف ةيويندلا

 اهم ىلوأ وه نم كانهو اهيف هل صالخ ال تناك نإ امهيسال «كلذ يف هتعاط هيلع بجو «ةيالولا هذه نم كسفن

 يف ةيالو ىلع ًالماع وأ برع خيش وأ ًاريمأ دعاسي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي هتعمسو .ىهتنا «هل ًايواسم وأ هنم

 مهميرحو مهئامدو مهلاومأ ظفحو ةيعرلا نع ملاظملا فيفخت اهب دصق نإو هتين حالص ملع نإ الإ ؛نامزلا اذه
 لكآملا يف طسبتلاو لاملا عمج ةيالولا كلتب هدوصقم نأ هنظ ىلع بلغ وأ ملع ىتمو .داسفلاو يغبلا لهأ نم

 ال طسبتلا اذه ”*نإف ؛كلذ هيلع مرح ابر لب اهيف هتدعاسم هل يغبني الف «بكارملاو حكانملاو ””براشملاو

 .مئارجلاو صلبلاو ملظلا ةرثك نم الإ ابلاغ دجوي
 هتعتمأو هلاومأ تداز ىتمف «يضاقلا مكح ريمألا مكح (بال١) :هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق دقو

 ذخأو صلبلا ةرثكو روجلاو مللظلاب هيلع اومكحاف «هتيالو لبق هيلع تناك امع هتيالو مايأ *"'هبراشمو هلكآمو

 نيأ نمف «روجلاو ملظلا مدع ريدقتب مث .ىهتنا ءصل وهف رقتفي مو ءاضقلا يلو نم :ًاضيأ همالك يفو .ةوشرلا
 :حيحصلا ثيدحلا ينو ؟جئاوحلا بابرأو ةيعرلا نم ايادحلا لوبق الإ كانه [ف قزرلا يف ةعسولا هل تلصح

 .رابخألاو تايآلا هل دهشي امك مارح لولغلا نأ مولعمو «لولغ لامعلا اياده

 ةيالو ليصحت ىلع ريمألا ةدعاسم نم ريقفلا رذحيل :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 الإ ةيالو بلطي مهنم دحأ داكي الو تايالولا بلط يف مهتين داسف ءارمألا ىلع بلاغلا نإف «نامزلا اذه يف

 ايندلا يزخ يف هل ًاكيرش ناك كلذ لثم يف ًاريمأ دعاس نمف «ملظلا يف هلبق ناك نم ةقيرط ىلع يملا دصقي وهو
 اهيف هل صالخ ال ةيالو هتيلوت يف هدعاسي نأ خيشلا نم بلط ريمأ لك :لوقي هتعمسو .ىهتنا «ةرخآلا باذعو

 وأ ةيالولا كلت نم ريمألا عنم يف هللا ىلإ هجوتي نأ خيشلا ىلع بجاولا ذإ «خيشلا ةبحص نع درطلا قحتسا دقف

 يغبني ال :لوقي هتعمسو .ىهتنا ؛هسفن شغو هشغ دقف كلذ يف ريمألا دعاس ىتمو «هدي يف تناك نإ اهنم هلزع

 ديب ذخألا هتيلوتب دصقي ناك ام اهيف هتين حالص ([17) هنم ملع نإ الإ ةيالو ليصحت ىلع ًريمأ دعاسي نأ ريقفل

 حرفلاو ءادعألا ةدياكمو ايندلا يف طسبتلا اهب هدصق ناك ىتمو لكي دمحم ةمأل ًاماركإ نيملاظلا فكو نيمولظملا

 .بادآ :ج

 .برشملاو لكأملا 5

 .ج نم طقاس ؛نإف كلذ هيلع مرح ابر لب اهيف هتدعاسم»

 .هبرشم :دأ



 71١ 8 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داثرإ باتك

 .ىهتنا ””'«هبلقب الو هناسلب هتدعاسم دحأل يغبني الف «هتيالو يف هيلع ةبجاولا قوقحلا نع ةلفغلا عم مكحلاب

 نأك «ءاعدلاب ولو اهيف هتدعاسم هيلع مرح هتيالو يف *””هريمأ ةين داسف هنظ ىلع بلغ ريقف لك :لوقي هتعمسو
 ريغب مهترداصمو هلبق ناك يذلا ريمألا باحصأ صاوخ يف هيضغ ديفنتو ءادعألا ةدياكم ةيالولا كلتي دصقي

 نميف يناسفنلا كبضغ دفنت نأ كايإ :هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمعل مالسلا هيلع رضخلا ةيصو يفو .قح
 .يندز :هللا يبن اي لاق .هيلع ردقت ال نمم كيف هبضغ دفني نم لدعلا مكحب كل هللا ”””ضقيف :هيلع هللا كردقأ

 ضعب ىلع مهضعب يغبيو مهبولق نم كتبيه هللا بهذيف قح ريغب هذخأتو كتيعر لام ىلإ كدي دمت نأ كايإ :لاق

 .ىهتنا ءرسلا يف هل اودعو ةينالعلا يف هلل ايلو نوكت نأ كايإ :لاقف :يندز هللا يبن اي لاق .مهفك ىلع ردقت الف

 الإ اهيف ماودلا وأ ةيالو ليصحت ىلع ةدعاسملا مكخيش نم اوبلطت الو هيلع اولمعاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ةرخآلا رادلا وأ هللا هجو اهب مكدصق ناك نإ

 الإ سبالملاو ةمعطألا نم ًائيش هتيواز (با/7) ءارقفل الو هل لسري ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 ال مهتاعارزو مهتافولع نم ذختملا ءارمألا ماعط نإف .دايعألاو عمجلا يلايل ايسال «كلذ هنم ريقفلا بلط نإ

 *”؛ةملظ ةهج نم هرسخ ابر سابللا وأ ماعطلا كلذب باوثلا هدصق نم ””هحبر (مف ءًابلاغ ةهبشلا نم ملسي
 «سابللا وأ ماعطلا كلذ عفن ىلع ةملظلا كلت ررض حجر اهبر لب «سابللا وأ ماعطلا كلذ نم تثدح يتلا نطابلا

 وأ ماعطلا كلذ مهلكأ ببسب اهريغو ةالص يف هللا ةرضح لوخد ريقفلا نيكمت مدع الإ هررض نم نكي ملوأ

 لاومأ نم ًائيش دري ال قداصلا ريقفلا نأ ءارمألا ملع ىلع نوكيو برج امى ةوسنلقلاو '"*بوثلا كلذ مهسبل
 دمحلاو *””ءامهيلع *”"دوعت ةحلصمل الإ ائيش لبقي ال هنأ طك «ريقفلاو ريمألا ىلع عجرت ةحلصمل *””الإ ءارمألا

 .نيملاعلا بر هلل

 تلعولو ًالثم هميلقإ وأ هدلب خياشم نم هريغ ىلإ تافتلا هل نوكيال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا "بدأ نمو
 ريغ ىلإ تفتلا نم نإف ءاباطقأ اوناك ولو خيش لكب هعامتجا نم عفنأ هخيشب هعاتجا ىريف «ةيالولا يف مهتاماقم

 .ارارم باتكلا يف هيلإ ةراشإلا تمدقت امك ءاططش هخيش فلكو قيرطلا أطخأ دقف هجئاوح ءاضقب هبلاط مث هخيش

 ملاعلل نكي مل امكف «ديحوتلا ىلع رومألا لجو زع هللا ىنب دق :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ريسلا ءطب نم كلذ يف امل ناخيش ديرملل نوكي ال كلذك ناجوز ةأرملل الو (أ7ا) نابلق لجرلل الو ناهلإ
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 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا 0

 اهيلإ هجوت ىتم ةدحاو ةهجو الإ بلقلل سيل :هللا همحر يناسملتلا نيدم يبأ خيشلا ةلاسر يفو .قوقحلا ةرثكو

 نأ |ىف «ةيهلإلا قالخألا ىلع خايشألا نإف .كتجاح هنم بلطا مث كخيش لايك دهشاف ءاهريغ نم بجح
 هتعمسو .مهنع هللا يضر خايشألا كلذكف «هنذإ ريغب هاوس ىلإ ليملا يف ينعي هب كرشي نأ رفغي ال العو لج قحلا

 رهف **'مكيبن امأف ,مكيبن لي ام مكخيش ةبحمو اهيلي امم مكيبن ةبحمو مكبولق طسو مكبر ةبحم اولعجا :لوقي
 دحأ ردقي ال كف مكيبن نيبو مكنيب ىمظعلا ةطساولا وهف مكخيش امأو «هدابع نيبو هللا نيب ىمظعلا ةطساولا
 يف ةدحاو ةوطخ ىشمي ردقي ال ديرملا كلذكف «هبر نيبو هنيب كي هللا لوسر ةطساو نع ينغتسي نأ باطقأ نم

 ءالبتلا هيلع وفل تلا :لوقر همس 9لالتكلا الإ نتللا دعب اذامو .نهتنا هيك ةطشاو يغب قالا قيرظ

 يديس بلطو .ىهتنا ؛هريغ دحأ ةبحاصم ىلإ ينجوحي مل يخيش نإ :لاقو ىبأف نيديرملا ضعب نم ةبحصلا

 .هرصع ءايلوأ نم دحأ ةرايز يف هل نذأي نأ هللا همحر يورسلا **”لئامحلا يبأ هخيش نم يوانشلا دمحم خيشلا

 تام ىتح (با/*) ايشألا نم ًادحأ راز امف ؟كل ًاخيش ينتلعج فيكف كنيع ألمأ ال تنك اذإ دمحم اي :لاقف

 .ىهتنا .«تاومألا نم الو ءايحألا نم ال هخيش

 نارقألا نم هريغ ىلإ ليمت هريمأ سفن نأ ريقفلا ملع ىتم :لوقي هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو
 .هتبحص يف هلوخد لوأ هاوس ىلإ تافتلالا مدع ىلع هعياب ناك نإ |ميسال .هتبحص ديدجت وأ هدرط هيلع بجو

 مهديحوت لاح مهلاح سكع ريسلا نع مهفقوت خايشألا ةبحم يف ةكرشلا اودجوف نوديرملاو خايشألا برج دقو
 دقف .اططش خيشلا فلك دقف دايقنالا يف هعم ادحأ هتكرش عم ةجاح ريقف نم بلط نم :لوقي هتعمسو .خيشلل

 بتكلا ضعب يف هلالجو هتزعب مسقأ لجو زع ىلاعت هللا نإف .كتجاح هنم بلطا مث كخيش ىلع ”*”ديقت :اولاق

 اليل ةجاحلا كلت يضقيف «دبعلا كلذ دنع ىلاعت ناكو الإ رخآ دبع نم ةجاح هديبع نم دبع بلطي ال هنأ ةيهلإلا

 ِباَرَسَك ماع اوُرَمَك َنيِذلاَو# ىلاعت هلوق ريسفت يف هنايب مدقت اك يملإلا مركلا عسو نم اذهو .هدبع لجخي
 ناسنإلاب فيكف مهو وه امنإو هدوجول ةقيقح ال يذلا بارسلا دنع ناك اذإ ىلاعت قحلا نإف ؛ةيآلا ”*”4ةَعيقَب
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «مهفاف ؟هداقتعاو هلمعو هملع يف ةعيرشلاب ديقتملا لماكلا

 رومأب قلعتت (174) هيدي نيب تعقو ةيضق يف ةداهش ةيدأتل هفلكي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا "؛بدأ نمو

 .كلذ لثم نع لجي خيشلا بصنم نأل «ةسايسلا ماكح دنع اميسال ايندلا

 نم ًائيش هترضحب عقوأو ًاخيش بحص ريمأل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 .كلذل خيشلا بلق حرشنا اذإ الإ رثكأو رانيد فلأ ةئثام تناك ولو اهب دهشي نأ هفلكي نأ ةيويندلا تالماعملا

 ةلق كلذب نيبتو ؛هعم بدألا ءاسأ دقف بلق حارشنا ريغ نم ”””ماكحلا دنع اهب ةداهشلل ريمألا هفلك ىتمو

 .ج نم طقاس «مكيبن امأف ؛مكيبن يلي امم مكخبش ةبحمو اهيلي امم



 الا# 8 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 بولق :ًارارم لوقي هتعمسو .ىهتنا «خايشألا ةبحصل هقاقحتسا مدعو ايندلل هتمظع ةدشو خيشلل هميظعت

 هنايسنب مكيلع هعيضيف «لاهب مهنم ادحأ اودهشت نأ مكايإف ءايندلا لهأ لاوحأ نع **””ةلفغم نيقداصلا ءارقفلا

 اعد دقو :لاق .ةضوعب حانج هللا دنع نزت ال اهنأ هدوهشو ايندلاب هتناهتسا ةرثكو هطبض ةلقو ةداهشلا كلت

 ميهاربإ يديس رجزف مكاح دنع رانيد فلأب ةداهش ىلإ يلوبتملا ميهاربإ يديس رصع يف ءارقفلا ضعب صخش
 هل لاقف .رانيد فلأ اهنإ :لاقف ؟ايندلا رومأ نم رمأ لجأل مكاح ىلإ اريقف ”"اوعدت :هل لاقو صخشلا كلذ

 .هتمرحل كاهتناو ”"؟هضرعب ماصخألا دنع ثول اهيف ريقفلا اهوطخي ةوطخ لداعت ال **”[رانيد فلألا] :خيشلا

 هخيش لجأ نم لقاعلاف ؟قئالخلا (بال4) *"'داشرإل ردصتملا خيشلاب فيكف **'ءارقفلا داحآ يف اذه ناك اذإف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءايندلا رومأ نم هيدي نيب تعقو ةيضق يف ةداهش هليمحت نع

 ناك نأ دعب ماعط ميدقت الو مايقب همركي مل اذإ ريقفلا نم ردكتي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا **”بدأ نمو
 ابر ريقفلا نأل ”"ماركإلا نم رثكأ كلذ لثمل حرشني نأ هيلع بجاولا لب ءماعطلا بياطأ هل جرخيو هل موقي

 .ماعط ميدقت وأ مايقب هل ماركإلا ىلإ جتحي مل ةبحملا قدص هنم ملع املف هل فيلأتلا هجو ىلع **؛ًالوأ همركي ناك
 اهلكأف ةسبايلا ةرسكلا مهدحأ ىلإ تمدق اهبر ىتح برعلا خياشمو فاشكلا عم ًاريثك كلذ لثم تلعف دقو

 اريثكو .مهماعطب اكربت مهدنع نولكأي |منإو ءارقفلا ماعط لثم نع ةينغ يف ءارمألا نأب يملعل كلذو «حارشناب
 .هيف نولكأي ءانإ نودجي ال نيذلا نيكاسملاو ءارقفلاب ًاهبشت هنم لكأيف تيبلا طالب ىلع لسعلا دحأل بصأ ام

 مهولمحت الو مهنوبحصت يذلا ءارقفلل ةنسحلا ةبوجألا **"اولحتناو ءارمألا نم ناوخإلا اهأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيلع اضعب مكضعب نولمحت ام لثم ىلع

 طابترالاو هل ةبحملا يف هسفن قدص دهشي ىتح هتبحص يف لخدي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا *”بدأ نمو

 (أ7 5) .امهدحأل بلق رييغت هب عقي اب خيشلا نيبو هنيب لخدي نجلاو سنإلا نيطايش نم دحأ ردقي ال ثيحب هب
 *؟*حاضيإ”'"[و] .هاوعد يف قداص ريغ وهف رطاخ رييغت ريقفلا نيبو هنيب عقو مث كلذ يف قدصلا ريمأ ىعدا ىتمو
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 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا ع4

 سنإلا نيطايش نم دحأ لخد ىتمف ؛هللا ةرضحب '''طبترم ريقفلاو ريقفلا ةرضحب *"؟طبترم ريمألا نأ كلذ

 اوملعاف .رخآلا ىلع امهدحأ ريغي اب ةسوسولا نم هدوصقم هل متي الف ءباذو قرتحا ةرضحلا كلت يف نجلاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «تافآلا نم اوملستل مكخيشب طابترالا يف اوقدصاو ءارمألا اهيأ كلذ

 نأ ىتح «لجو زع هللا هجول ةيويندلا بصانملا بلط يف هعم قدصي نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا "”'بدأ نمو
 ضارغألل اهبلط ريمألا بلق يف ناك ىتمو .اهتعبت نم ريمألاو وه صلختيو ءاعدلاب ولو اهيلع هدعاسي ريقفلا

 |برو ٠'".ةسيسخلا ظوظحلا يف هلاعتسا يف ريقفلا عم بدألا ءاسأ دقف ءكلذ فالخ ريقفلل رهظأو ةيناسفنلا

 ىلاعت هللا نإف «ةمومذملا رومألا يف ريقفلا لامعتسا هبلط ثيح نم ىلاعت هللا هتقمل ًاعبت كلذب ريمألا ريقفلا تقم

 .هيف مهل نذأ ام ريغب ًالاغتشا اهيف ىري نأ هئايلوأ بولق ىلع راغي
 يف صلحت هنأ يعديو هخيش ىلع سبلي نأ ريمأل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 دوهش نع بجح ابر ريقفلا نإف «ةلامعلاو برعلا ةخيشمو فشكلاك ةيويندلا فئاظولا نم ةفيظو هتيلوت
 ةيعرلا نع ملاظملا فيفخت الإ ةيالولا هذهب ديرأ ام هللاو :هلوق رهاظ (بال5) ىلع ًاداتعا هدعاسف ٠””هتين داسف

 ام ىفخي الو ءكلذ وحنو بكارملاو سبالملاو براشملاو لكآملاب يعسوت نود ضعب نع مهضعب ملظ فكأو
 هبلق يف ام فالخ خيشلل رهظي نأ نم رذح ىلع ريمألا نكيلف «خيشلا عم قافنلاو بدألا ءوس نم كلذ يف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نمف ؛كلذل حرشني ريقفلا ناك نإ الإ هتميلو روضح ىلإ هوعدي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا ؟بدأ نمو
 تعمج نإ (يسال ءهعم بدألا ءاسأ دقف كلذ نم خيشلا بلق ضابقنا عم هتميلو روضح ىلإ هخيش "'"اعد
 نإ هنإف .ةهبشلا نم ملست ال ابر يتلا ةميلولا كلت لثم نم لكألا نع نوعروتي ال نيذلا ريقفلا نارقأ ةميلولا

 .مهلكأب لجنلا مهل لصحو مهنع زيمت دقق لكألا نم عنتما نإو ءعرولا نع جرخ دقف لكألا ىلع هنارقأ قفاو

 كلذ يف نارقألا نع زيمتلا دصقب الإ لكألا نم عنتما ام هنأ ىلع هلمحو هيف نعطلا ىلإ مهسوفن تكرحت اهبرو
 تافصلا كلت نأ عم سانلا نع ةروتسم تناك يتلا '”"هصئاقن ركذو هضرع يف عوقولل اوكرحت امبرو «سلجملا

 الإ ةآرملا يف ىري ال ناسنإلا نأ مولعمو .مهل ةآرملاك خيشلا ناكو «مهتافص يه تناك اهبر هنم مهل ترهظ يتلا

 .ىهتنا «ةآرملا ةروص ال هسفن ةروص
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 اله 6 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلقغملا داشرإ باتك

 وأ هسرع ةميلو ىلإ ًاريقف وعدي نأ ريمأل يغبني ال :لوقي (1/7) هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 الإ راجتلاو نيرشابملاو ءارمألاو ءاملعلا نم سانلا طالخأ اهيف "'”عمتجت يتلا مئالولا نم امهريغ وأ هناتخ

 .هتعاط ىلع لابقإلاو هللا ريغ اهيف هبلق عسي ال تاعاس ””ريقفلل نإف روضحلاب خيشلا بلق حارشنا ملع نإ

 ءاش نإف ءرمألا ال هيلع ضرعلا هجو ىلع كلذ ركذيلف «ةحلاص ةينب ةميلولا كلت ىلإ هئاعد نم دب الو ناك نإو

 يف امل ًارهج الو رس ال هريمأ ماعط نم لكأي نأ خيشل يغبني ال :لوقي هتعمسو .عنتما ءاش نإو رضحي خيشلا
 هنارقأ ثول نم هلكأ الخ نإ اذه .خايشألا نع عرولا يف هماقم صقنل هماعط نم لكألا نم هبلق سندت نم كلذ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ةيعرش ةحلصمل الإ اقلطم ءارمألا مئالو روضح مدع ىلوألاف ؟هب اوثال اذإ فيكف هب

 ثئابخلا رئاس نم ًارهطم ناك نإ الإ هتبحص يف لوخدلا هنم بلطي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا "بدأ نمو
 ةبحص بلط ىتمو .حوصنلا ةبوتلاب امإو ءاهيلع هللا هرطف يتلا ةرطفلا ءافصب امإ :ةنطابلاو ةرهاظلا شحاوفلاو

 سندلا عم هل هتبحصب ريقفلا بانجب هتناهتسال تقملل هسفن ضرع دقف شحاوفلا نم ائيش بكترم وهو خيشلا
 ءالب لوزن وأ هرايد بارخو اهيف وه يتلا هتفيظو نم لزعلا الإ ريمألا رهطي ال هنأ ريقفلا ىأر برو .ةساجنلاو

 لكألا ةذل نم هعنمت يذلا لصافملا نابرض عم همسج بوذي يذلا يجنرفلا بحلاك ؛هدسج يف هيلع (بال1)

 نكيلف .هنيد ىلع ةقفشو هيف ةبحم كلذ لثمب هريهطت يف لجو زع هللا ىلإ '''هجوتف «مونلاو عاجلاو برشلاو
 .نيملاعلا بر هلل دمحاو ءسندلا عم ريقفلا ةبحص نم رذح ىلع ريمألا

 ملع ىتمو «صئاقنلا ىلإ هتبسنو هيف ريقفلا ودع لوق ىلإ يغصي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا "بدأ نمو

 نأش نم نأل ؛ةيحصلا ديدجت هيلع بجوو بدألا ءاسأ دقف هيف هخيش ودع لوق ىلإ ءاغصإلا هسفن نم ريمألا
 هنهذ نم اهعفد ىلع ردقي ريصي الف .هنهذ يف صئاقنلا كلت ٠5" لكشتت نأ هيخأل سانلا صيقنت ىلإ يغصي نم

 ريقفلا اذه لثمل ريمألا ةبحص نأ مولعمو .ردقي الف هنهذ يف ””ًالكشتم تالابكلا نم ًائيش ىري نأ صرحيو

 ي .اهعفن نم رثكأ اهررض
 ربخي نأ ريمألا ىلع بجاولاف هخيش يف ريمأ داقتعا ريغت اذإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 هنارقأ نم دحأ ةبحص هل نسحي نأك «ةرابع نسحو ةسايسب هنع هدرطي وأ ضرملا اذه نم هيواديل كلذب خيشلا

 .هرش نم وه حيرتسيو هيلإ هنع لوحتي هلعلف هل اذيملت نوكي نأ حلصي ال "'*هنأو هيلع هماقم عفرب حرصيو
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 (أا7ال) كلذل ”'"[ىلاعت] هللا اولأست نأ مكريغ يف ريمألا داقتعا ”"متنسح اذإ ناوخإلا اهيأ مكل يغبني نكلو

 مكرجو مكيخأ قح يف بدألا ءوس يف اوعقت اليل ةبحصلا كلت تافآ نم هظفحي نأ هيلإ مكريمأ لوحت يذلا ريقفلا

 ةحلصمل الإ مكنارقأ نم دحأ يف ءارمألا نم دحأ داقتعا اونسحت نأ مكايإ :لوقي هتعمسو .ىهتنا «تافآلا هيلإ

 5"هتطحأ اكو .ةيناسفنلا ضارغألا عم ال حلاصملا عم نيرئاد اونوكتف هنع ريمألا كلذ مكريفنت ىلع حجرت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,تافآلا نم ظفحلا هل ىلاعت هللا اولأساو مكيخأل اوطاتحاف مكسفنأل

 قيقحتلا ماقم يف مه مدق ال نيذلا ءارقفلا داحآ ماقم نع هماقم عفري نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا "بدأ نمو

 مهومدقو ايئدلا ءانبأ دنع مهرمأ ''"جار نإو ءموقلا نيب ةفورعملا ةماقتسالا قيرط نع نيطايشلاو نيباصنلاك

 هدرط خيشلا لع بجوو هتبحصب عفنلا مدع ًاصقان هخيش ماقم ريمألا ىأر ىتمو .نيققحملا ””'[ىلع] ماقملا يف

 .هتبحص نع
 قرفي ًاقذاح نوكي نأ ءارقفلا بحصي يذلا ريمألا ىلع بجي :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نأ حلاصلا ىلع ةلادلا تامالعلا برقأ نمو .حلاطلا نم رفنيو حلاصلا داقتعا يف ديزيل حلاطلاو حلاصلا نيب

 هبكرمو هحكنمو هسبلمو هلكأم يف ًافشقتم ءايندلا يف ًادهاز ؛قلخلا بلاغ لاومأ نع ًاعروتم ًالماع ًاملاع نوكي

 .كلذ نم سكعلاب حلاطلا مكحو «رادلا هذه يف سانلا هب معنتي ام رئاس نم كلذ ريغو هنكسمو

 هعروت هحالصو دبعلا ةيالو ىلع ةمالع ىوقأ نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع (بالال) يديس تعمسو
 ""'هيلع ميسرتلا وأ هسبح وأ هضرم وأ هريمأ لزع دنع هارت داكت الف «ةلمج مهموم# هلمحتو ةلمج ةالولا لاومأ نع

 ريمأ دنع حالصلا ىعدا نم لكو .هتبحص قح بجاوب ًامايق ةيعرش ةرورضل الإ ”"”[سبتم الو ًابراش الو ًالكآ
 .ىهتنا «هاوعد يف بذاك باصن وهف ؛هموم* نم ائيش هلمحت نم اغراف هبلق دجو مث هناسحإو هرب هنم لبقو

 ءيسيو "'”[هملظيف حالصلا يف] سانلا داحآك هنأ هخيش يف هداقتعا يف عنقي نأ ريمأل يغبني ال :لوقي هتعمسو

 نيباصنلاك هنود وه نم نيبو هنيب يواسي هنأ ريمألا نم ملع ىتم قداصلا هنإف «هب عفنلا مدعيو بدألا هعم

 هداقتعا مدعل هموم» نم ًائيش هنع دحأ لمحي نأل هقاقحتسا ري ملو «ريمألا نم هبلق رفن قيرطلا ىوعد يف نيباذكلا
 يف مكديب ذخأي نأ متبلط نإ هنارقأ ىلع مكخيش اوحجرو ءارمألا اهأ كلذ اوملعاف .ىهتنا «ريقفلا يف لالا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةمتاخلا هذه يف رم [ى.دئادشلا

 .ج نم ةدايز

 .هيلع شيعفتلاو :ةدايز د يف 0
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 الال ا ءارمألا ةبحص طورش لإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 اهيف وه يتلا هتبالو مايأ هبستكا يذلا لاملا نم ًائيش هنع متكي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا "؟بدأ نمو

 نم اذكو اذكو صلبلاو مئارجلا نم اذكو اذكو عرزلا نم اذكو اذك يل لصح :لوقيف كلذ نع ريقفلا لأس اذإ

 .هب هعافتنا لقو ةبحصلا يف نا دقف كلذ نم ائيش همتك ىتمو .كلذ وحنو ايادحلا نم (أ78)اذكو اذكو لئاعجلا

 اهبستكا يتلا هلاومأ نم ًائيش هخيش نع مكي نأ ريمأل يغبني ال :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ”*فوخلاو صلبلاو مئارجلا نم تناك نإ اهدرب هرمأيو لالحلا ين ةكربلاب هل اوعديل كلذو «هتيالو مايأ
 هيلع بجو ءاهبابرأ ىلإ لاومألا كلت در هل رسيتي مل ريمألا كلذ نأ ردق نإ مث .هتيعر ىلع بجت ال يتلا مراغملاو

 بلغي رمأ اذهو .هتعافش هللا لبق اذإ مثإلا هنع ففخيل نيمولظملا دنعو هللا دنع هل ةعافشلا يف ريقفلا لأسي نأ

 هولعف أم ىلع مهل ةازاجم مهرايد بارخو مهلاومأ باهذو مهكالهب عرسي |هبرف «ريقفلا نع همتك ءارمألا ىلع
 ذخأ نع ""مهربخأ امبرل ةيالولا هاج ىلع هوبستكا اهب ريقفلا اوربخأ اوناك مهنأ ولو «دالبلاو دابعلا ملظ نم

 دابعلا ملظيف هخيش نع هتيالوب ةقلعتملا هلاوحأ متكي نأ ريمألل يغبني ال :لوقي هتعمسو .مهتقاط بسح ملاظملا

 :هل لوقيو خيشلا ليذ تحت لخدي ةملاظ يهو ىرقلا ذخأ هللا هذخأ اذإ مث لدعلا لهأ نم هنأ يعديو دالبلاو

 تاقلزلا لمحتل عوضوم وه امنإ خيشلا ذإ «خيشلا عم بدألا ””"ءوس تاقبط ىلعأ نم كلذ نإف .يتلمح اولمحا

 هومتكت الو (بال8) مكخيش عم اوقدصاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .رهدلا نم نيح يف ريمألا اهقلزي يتلا

 ءامارح تناك نإ اهنع مكفكي وأ ًالالح تناك نإ اهيف ةكربلاب مكل ”*وعديف *ءمكلاومأو مكلاوحأ نم ًائيش

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 حمقو سدع وحن نم هتيواز ىلإ هلسري (بب هيلع ًالضف هل ىري ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا ”"بدأ نمو

 لمحت ىلع حورلاب هعياب دق ريقفلا نإف .هيلإ ةراشإلا ترم امك «نامزلا نم نيح يف كلذ وحنو منغو نمسو

 نكيلف .ضرألا نم ةاصحك دئادشلا نم هنع هلمحتي امل ةبسنلاب ايادهلا نم ريمألا هلسري ام عيمجف ؛هدئادش

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هبلق يف اهرارقتسا نع الضف هخيش ىلع هتنم روطخ نم رذح ىلع ريمألا

 نم هريغب عمتجي الو هباب نع حربي ال نأ هتبحص نع ريقفلا هدرط اذإ اضيأ ريقفلا عم ريمألا ”'بدأ نمو
 .هديدج يف ريخ هل اف هميدق يف هل ريخ ال نم :رئاسلا لثملا يف اولاق دقف .هل ةدياكملا هجو ريغ ىلع ولو ءارقفلا

 ام ””لكب برقتلا وه هيلعو درطلا خيشللف خيشلا عم ديرملا مكحك ريقفلا عم ريمألا مكح نأ كلذ حاضيإو
 .هب هعافتنا مدعل هنم هدي ضفن خيشلا ىلع بجو ؛كلذل رثأتي ملف ريمألا خيشلا درط ىتمو .هيلإ خيشلا بلق ليمي
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 عوضخلا ريمألا ىلعو ريمألا ىلع ةزعلا رهظي نأ ريقفلل :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 ولو هباب (أ74) نع حربي ال نأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نم :لوقي هتعمسو .هتقاطو هتمه بسح هل ””ةلذلاو

 هخيش يف هداقتعا يوق ريمأ لكو :لاق .فلاتملاو فويسلا هدرت الو فراص هبوبحم نع هفرصي ال بحملا نإف ؛هدرط

 يف هداقتعا ةلقل هتبحص ريقفلل يغبني الف هيلع مهراكنإ ةدشو هنع مهرابدإ دنع فعضو هيلع سانلا لبقأ نيح

 هعم بدألا ءيس وهف سانلل ديلقتلا مكحب هخيش يف هداقتعا ناك ريمأ لك :لوقي هتعمسو .هل هتبحم ةلقو ريقفلا

 هبلق يف دجي مهدحأ داكي الف نامزلا اذه يف ءارمألا ىلع بلغ دق رمألا اذهو .ىهتنا «هتبحمو هداقتعا يف هلزلزتل

 نإو «هبلقب هقراف هيلع اوركنأو هنع اوربدأ مهآر نإف هيف سانلا داقتعا ةرثك ىأر اذإ خيش يف هداقتعال ةيعاد

 .هخيش ةرايز نع عطقنا اذإ هيلع سانلا بتع فوخك «ةدسافلا ةينلاو قافنلا مكحب وهف هترايزل ددرت هنأ عقو

 هتماقتسا نودهشت متمد ام ًاعيمج ضرألا لهأ هيلع ركنأ ولو مكخيش يف اودقتعاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةعيرشلا ىلع هلاوحأ يف

 باحصأب ةيصولا نم هتيالو لبق خيشلا هب دعو ناك ام عيمج يفوي نأ اضيأ ريقفلا عم ريمألا ”؟بدأ نمو
 لهأ نم ذخؤت يتلا مراغملا نم ًائيش اونزي نأ مهنم بلطي الف ؛مهريغو ةقوسلاو ةعابلاو نيحالفلا نم خيشلا

 بذك ثدح اذإو فلخأ دعو اذإ هنأ قفانملا (با/4) ةمالع نم نإف .قافنلا نم اجورخو خيشلل ًاماركإ داسفلا

 اهيلع اضرأ هخيش عرز اذإ ريمألا ىلع بجي هنإف ؟خيشلاب فيكف خيشلا باحصأ يف اذه «ناخ نمتتا اذإو

 لجي خيشلا بصنم نإف «هنع اهنزي هنأو اهعفر يف هلأسي نأ هجوحي الو هخيش نع مراغملا كلت لمحتي نأ مراغم

 .كلذ لثم نع

 ةيصولا ىلإ هجوحأ مث هخيش يف داقتعالا ةدش ىعدا ريمأ لك :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ”؟* وحي الو خيشلا ىلإ بسن نم لكل رصتني نأ دقتعملا ىلع بجاولا ذإ ؛داقتعالا يف قداص ريغ وهف هباحصأ ىلع

 باحصأ نم بلطي نأ نم رذحلا لك ريمألا رذحيل : لوقي هتعمسو . ةباتك وأ ظفلب كلذ يف هل لاؤسلا ىلإ خيشلا

 ىلإ خيشلا جوحأ ىتمو . خيشلا قح بجاوب ًامايق مهنع اهنزو وأ اهعفد ىلع وه ردقي يتلا مراغملا نم ًائيش هخيش

 فيفخت مدع يف ريمألا ىلع مول "ال :لوقي هتعمسو .ىهتنا ءبدألا جايس نع جرخ دقف هباحصأ ىلع ةيصولا

 4*5 ةردق ال ام امأ ءوه هتعفنم ىلإ مراغملا كلت "”عجرت نأك ؛هيلع ردقي اميف الإ هخيش باحصأ نع ملاظملا

 خيشلا بتارم لقأ :لوقي هتعمسو .ىهتنا ءاهيف هيلع مول الف «ابب ةداعلا ترج يتلا ةيناطلسلا مراغملاك هعفد ىلع

 دهشي امم ةاشابلا لثم ةعافش هيف دري نأ حلصي رمأ ين الإ هتعافش دري ال نأ مولظم يف ريمألا دنع هتعافش يف

 دقف هلبقي مل خيشلا هيف عفش ول رمأ يف ةاشابلا ةعافش لبق ىتمو «هيف هتعافش لوبق نع هزجعب (أ60) لوفعلا



 ٠4 ا ءارمألا ةحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 قوف هماقم عفري نم الإ ءارمألا نم بحصي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي هتعمسو .ىهتنا «خيشلا عم بدألا ءاسأ

 دوجولا زيزع راص دق رمأ اذهو .ايندلا ءانبأ نم دحأ هيواسي نأ نع لجي خيشلا ماقم نإف «مهلك ءارمألا ماقم

 «هلوسرو هللا ىلإ بستنا نمل مهميظعت نم رثكأ ايندلا ءانبأ نم رباكألا ىلإ بستنا نم نومظعي سانلا بلاغو

 امك يلإ ارئاذ ءيجي يذلا ريقفلاب اونتعي نأ ةيوازلا يف يدنع ”؟[اوناك] نيذلا ءابقتلا يف انأ تدهج دقو .ىهتنا

 ينروزي دحأ ينءاج اذإ مهارأ ام ًاريثكو .مهبولق ىلع ايندلا بح ةبلغل كلذ ىلإ ينوبيجي ملف ايندلا ءانبأب نونتعي

 فيرشلا عم مهاح سكع ؛مهيلع اهقرفي ايند هعم نوكي نأ ءاجر يلإ هب لوخدلا ىلع نومحازتي ايندلا ءانبأ نم

 الو هب ينملعي مهنم دحأ الو رصعلا ىلإ راهنلا ةركب نم ”*:[سلجي] |مبرف ينروزي ءاج اذإ ريقفلا ىمعألا وأ

 ىلع مهماقم اوعفراو ءارقفلا بتارم اوفرعاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .هبانجب ةناهتسا يلإ هلوخد يف نذأتسي

 هللا وهو ةصاخ ةبسن هيلإ اوبستنا نمل اماركإ ءارمألا عم نولعفت امث رثكأ '''ماركإلاو مارتحالا يف ءارمألا ماقم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هلوسرو

 ؛نيمولظملا يف هدنع ةعافشلا نم رثكأ املك اميظعتو ةبحم دادزي نأ (ب/١٠) ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا "بدأ نمو

 عم هلعف ىلع هل ةازاجم هربق يف هيلع رورسلا لاخدإو ةرخآلا يف ريمألل باوثلا ةرثك كلذب ديري !نإ خيشلا نإف

 .هفلاخ نمل ليوو هخيش عاطأ "!"نمل ىبوطف «هتيعر
 نم وأ مغلاو مهلا نم هربق يف ريمألا ىلع ىلاعت هللا لخدي :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يديس تعمسو

 همهو هسبح لاط مولظم يف هدنع ريقفلا ةعافش در نم ريمألا رذحيلف «هتيعر ىلع لخدأ ام ردقب رورسلاو حرفلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىهتنا ءاقافو ءازج هربق يف كلذ ريظن هيلع لخدأ امبر العو لج قحلا نإف ءالثم هنزحو

 بجاولا لب ؛ةيويندلا هضارغأ نم ءيش ليصحت يف بعتلا ىلإ هجوحي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو
 ينتض راع اذإ كلضف ركشأ لب ةيناسفنلا يضارغأ نم ءيش ىلع يندعاست ال نأ هللاب كلأسأ :ريقفلل لوقي نأ هيلع

 لخديل كلذو .يبر دنع اهب يماقم صقني يتلا ةسيسخلا رومألا يف ًاريقف لمعتسأ نأ هللا نم يحتسأ ينإف ءاهيف

 بحص الو .اهحارأ ءاش نإ ريمألا جئاوح ءاضق يف هجوتلا يف هسفن بعتأ ءاش نإ مث ةحارلا خيشلا بلق ىلع

 ذخأتل كتبحص امنإو ايندلل كتبحص ام هللاو ميهاربإ خيش اي :هل لاق يلوبتملا ميهاربإ يديس يابتياق ناطلسلا

 .ىهتنا ءايندلا رومأ نم ءىش يف هللا ءايلوأ نم ًادحأ لمعتسأ )8١[( نأ يحتسأ ينإو «ةمايقلا تاصرع يف يديب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هيلع اولمعاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف

 نأ نم رذحلا لك ريمألا رذحيلف ؛هاداع نم يداعيو هالاو نم يلاوي نأ اضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 نإف .لجو زع هللا قالخأب ًاقلخت ههجو يف هشبيو هسلاجي هنوك نع ًالضف هراد لخدي هخيش ىلع ركني ًاريقف نكمي

 .ج نم ةدايز د

 .د ج نم بيوصتلاو ءسبي :أ 1

 .مارتكالا :دأ 20

 .بادآ :جا ال

 .نلاأ "*



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا 0

 امك لمع هعفني الو "“؛هللا ىداع دقف خيشلا ىداع نمف ؛لجو زع هللا ةرضح نيبو ريمألا نيب ةطساو خيشلا

 لوقتف .رانلا ىلإ هب ىلاعت ىحلا رمأيف لابجلا لاثمأك تانسح هعمو ةمايقلا موي دبعب ىتؤي :ثيدح كلذ ىلإ راشأ

 ىلإ هب اوبهذا :لجو زع هللا لوقيف ؟هعم يتلا ةح اصلا لامعألا هذه ةرثك عم رانلا هلخدت فيك انبر اي :ةكئالملا

 ًاعيش دبعلا اذه نم لبقي مل ىلاعت قحلا نأ امكف .ىهتنا «يناداع نم يداعي الو ينالاو نم يلاوي ال ناك هنإف رانلا

 ىلع فطعتي نأ هل يغيني ال خيشلا كلذكف ؛هاداع نم يداعي الو هالاو نم يلاوي ال هنوكل ةح اصلا لامعألا نم

 مكخيش ودع اورجهاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .لجو زع هللا قالخأب ”«"اقلخت هاداع نم يلاوي يذلا ريمألا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .دئادشلا يف مكديب ذخأيل

 ةرخآلاو ايندلا يف هبيصت يتلا دئادشلا يف هتلمح لمحي نأ هنم بلطي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 خيشلل يغبني فيكو .اططش خيشلا فلكي اليل ةنطابلاو ةرهاظلا (ب١8) يصاعملا عيمج نم ابئات ناك نإ الإ

 7!"ريمألا بتيلف .نوكي ءىش ”“'ىشأ نم اذه ؟هيلع اطخاس لب هنم ضار ريغ ىلاعت هللا ناك نم ةلمح لمحي نأ

 لمحي نأ هنم بلط ىتمو .هتلمح لمحي نأ يف خيشلا لأسي مث ةنطابلاو ةرهاظلا تالزلا رئاس نم ىلاعت هللا ىلإ
 ىصاعملا ىلع رصملا نإف .هعم بدألا ءوس نم كلذ يف ام ىفخي الو .لحم ريغ يف هلمعتسا دقف ةبوت ريغ نم هتلمح

 ىلاعت هللا لاق .هيلع ديدشتلا قحتسي انإ كلذ وحنو مئارج ذخأو بهو صلبو رمخ برشو طاولو انز نم
 هل سيلف ةبوتلا ةحص يف هريمأ لاح شتفي مل خيش لكف '؟*4نوُعِجَرَي مُهلَعل تاَئيَسلاَو تنّسحلاب مُهانولَبَو

 حصيل بنذ لك نم مكبر ىلإ اوبوتو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .كلذب قحلا هذخأ |مبر لب ؛هتلمح يف لخدي نأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «سانلا بلاغ هيلع امك دئادشلا ين مكديب ذخأي نأ مكخيشل

 تأطبأ مث تقو يف ةيالو ةيلوتب هدعو اذإ خيشلا يف هداقتعا لزلزتي ال نأ اضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 يتلا احول نيتسو ةئامئالثلا تابثإلاو وحملا حاولأ هرصب حمطم نوكي دق خيشلا نأل ؛هنيع يذلا تقولا نع

 هل هنيع يذلا تقولا يف ةيالولا كلت نع ريمألا هب ربخأ اف ؛ىلعألا ملقلاو ظوفحملا حوللا نود ةبترملا يف يه

 خيشلا لأس ريمألا نأ ولف .هريغ بتكو (أ87؟) تقولا كلذ هنييعت يحمو كلذ دعب ريغت مكحلا نأ مث .قحب الإ

 .يناثلا نود هيلع لوألا لوقلا طبضف هلأسي مل هنكلو هب هربخأل رييغتلا تقو يف

 يف رومألا نم رمأ عوقوب ًادحأ فشاكي نأ خيشل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 يغبني الف تابثإلاو وحملا حاولأ هرصب حمطم ناك نإف ءظوفحملا حوللا هرصب ”""حمطم ناك نإ الإ لبقتسملا

 .ىهتنا ؛ةقرخلا لهأب '*"نوثوليو هب سائلا رخسيف .هب هربخأ ام عقي ال نأ نم ًافوخ كلذب ًادحأ فشاكي نأ هل

 .هللا ىداع نمو :ةدايز د ج يف

 .ب نم طقام «اقلخت» "'*

 .ىقشأ جلا

 .ب يف رركم (ريمألا» 5ا/
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 م1 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 .ةبحصلا قوقحب لخأو بدألا ءاسأ دقق ةلبقتسملا رومألا يف هفشاكي نأ هخيش نم بلط ريمأ لك :لوقي هتعمسو

 بجحلا هرصب قرخي ةرات «نيتلاح هل نأ باوجلاف ؟ظوفحملا حوللا ىلع فراعلا عالطا ةروص ام :لئاق لاق نإف

 تلبوق ولف ةركلا ةآرملاك راص ىلجنا اذإ بلقلا نأل .هبلق يف هماستراب هيف ام فرعي ةراثو هيف ام أرقي ىتح

 .هقيضو هعاستاو هفعضو رصبلا ةوق ىلع كلذ يف رادملاف ءاهيف هلك مسترال يلفسلاو يولعلا دوجولاب

 ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام عيمج هيف هللا بتك دق ظوفحملا حوللا :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 يتلا نئاوكلا عيمج ىلع علطا دقف ةيرشبلا تارودكلا نم هبلق ىلجنا نمف '*'«لدبتي الو هيف بتك ءيش ريغتي ال
 .نيملاعلا بر هلل دمح او .هرصب هيلإ لصيام (ب87) بسحب ةرثكو ةلق ظوفحملا حوللا هتلباقم نم هبلق يف مسترت

 غلب ناك نإ الإ ةوسنلقو ةبجك هسوبلم نم ًائيش هسبلي نأ هلأسي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو
 وأ ةبجلا ملظي اليل كلذو .ةتطابلاو ةرهاظلا ساندألا عيمج نم ريهطتلاو ةحلاصلا لامعألاو عرولا ةرثك يف هماقم

 يغبني ال خيشلا نأ اك «تاروذاقلاو تافلاخملاب سندت لحم ىلع اهعضوو يقن رهاط لحم نم اهعزنب ةوسنلقلا

 .سوبلملا كلذ ملظ يف هل ًاكيرش نوكيف ريمألا سندت عم كلذ ىلإ ريمألا بيجي نأ هل
 هسوبلم نم ًائيش هسبلي نأ هخيش نم بلطي نأ ريمأل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا يلع يديس تعمسو

 نم ًائيش هسفن تاذ نم خيشلا علخ ول لب .هخيش ةقرخل ًايظعت سبل ريغ نم هدنع هضعب نأب كربتلا ىلع الإ
 دسج ىلع نوكي نأ مكسوبلم ىلع راغأ ينإ :خيشلل لوقيو هدري نأ ريمألا نم بدألا ناكل ريمألا ىلع هسوبلم

 هجو ىلع هلوبق بدألا نمف كلذ يف هيلع '*”دكأو هلوبق يف خيشلا هيلع مزع نإ مث .يدسجك يصاعملاب سندتم

 نم هتياقو يصاعملا لاح هسبلب دصقي نأ الإ «تالفغلاو يصاعملا لاح هعزنو تاعاطلا لاح هسبلو «ميظعتلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هيلع اولمعاو ءارمألا اهمأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ؛هبحاص ةكربب '*”ةقلعملا تافآلا

 رطاخ ريغت '**[نم هفوخ] نم دشأ هيلع هرطاخ (أ61) ريغت نم فاخي نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو
 ناك هنأ هرمأ ةياغ نيطلا ابأ نأ كلذ حاضيإو .نيطلا ”**بأ نم ًاقح دكآو ةمرح مظعأ حورلا ابأ نأل هدلاو

 ىدهلا قيرط ىلإ هللا نذإب كتيصانب ذخآ هنأ هبتارم لقأ حورلا وبأو ؛دوجولا ىلإ مدعلا نم كزورب لبق كل الحم

 نم نيطلا وبأ نوكي نأ الإ مهللا ءطقف ينيطلا كنيوكتل ًالحم ناك نمت لضفأ كلذ نأ كش الو «ةماقتسالاو
 .هيف نيتليضفلا عاتجال طقف حورلا يبأ نم لضفأ نوكي هنإف قيرطلا لهأ

 طحي يذلا هخيش ودع سلاجي نأ رذحلا لك ريمألا رذحيل :لوقي هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 نإ |هيسال «ةيلكلاب هنم هعفن لطبيف] ودعلا كلذ مالكب هخيش يف هداقتعا ريغتي نأ ًافوخ صئاقنلاب هركذيو هيلع
 الف ةيلكلاب قزمتي هنإف .هل ذملتي نأ ريمألا نم ديريو قيرطلا يف نيباذكلا نيباصنلا نم *”[ودعلا كلذ ناك

 .ريغتي :ب لل

 .رثك ورا

 .د نم طقام «ةقلعملا تافآلا نم هتباقو ىصاعملا لاح هسبلب دصقي نأ الإ) ”**

 .ج ب نم ةدايز نيتفوقعملا نيب ام
 .ايأ :ب د

 .د ج نم ةدايز نيتفوقعملا نيب ام و
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 عقي رمأ اذهو .كلذ يف هماقم موقي ودعلا كلذ الو دئادشلا يف هديب ذخأيل هداقتعاو هخيش ةبحص ىلع يقب وه

 ءادعأ ةسلاجمو ءارمألا اهيأ مكايإف .مهريغو نيقداصلا ءارقفلا نيب نوقرفي "*"[ال] نيذلا ءارمألا نم ريثك هيف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .مكخيش ضرع يف مهلوق عامس نم نيظفحتم ”””اونوكت نأ الإ مكخيش

 كلذ نع ريقفلا هلأسي ملولو ”*؟هيف عقو يتلا هتالز نم ًائيش همتكي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 هل عفشي وأ حالصإلاو ةبوتلا ىلإ هدشري نأ امإف خيشلل (ب817) اهركذ اذإ هنأل كلذو «نيديرملا نأش وه امك

 هتاعارمب لبقتسملا يف اهريظن يف هعوقو نم هظفحيل وأ ةذخاؤملاو ةبوقعلا هنع رخؤي وأ هل اهرفغي نأب هللا دنع

 هللا لأسي الو ةبوتلا ىلإ هدشري ًادحأ دجي الو رارصإلا ىلع مودي اهبر هنإف خيشلا نع اهمتك اذإ ام فالخب ءهل

 :هسفن يف مهدحأ لوقيو مهخيشل هيف ءارمألا ةنايخ ترثك دق رمأ اذهو ”'".[ةبوقعلا هنع] رخؤي الو ةرفغملا هل

 |بر نيذلا سانلا نع كلذ نامتك نم كيلع الف ؛هقلخ نم ادحأ كتالز ىلع علطي لو كيلع هللا رتس ام ثيح

 يصاعلا نأل خيشلا ريغ ين الإ نوكي ال كلذ نأ هنع باغو .اهب كنوراعيو يصاعملا يف كعوقوب كنوردزي

 «ضرملا هيلع دادزي وأ تومي نأ ىلإ ةاوادملا مدع بيبطلا نع هضرم ضيرملا متك اذإو «بيبطلاك خيشلاو ضيرملاك
 بجاوب ماق اف ائيش هخيش نع متك نمف ؛هسفن نم هل رتسأو هتدلاو نم هب محرأ خيشلا دجول ريمألا لمأت ول لب

 لب «ةلهجللا هيف عقي امك هخيشل هصئاقن ركذ نم يحتسي نأ ريمأل يغبني ال :لوقي هتعمسو .هسفن قحالو هقح

 .بنذ يف عقو املك روفلا ىلع ةبوتلاب هيلع نمي نأ هللا لأسي نأب امإو ةرفغملاو ةبوتلاب امإ اهيف هيواديل هل اهركذي
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,يعرشلا ءايحلا نود مهيلع يعيبطلا ءايحلا ةبلغلا ءارمألا نم عقي نأ لق رمأ اذهو

 هسفن نم ملع نإ الإ هتيعر نع (أ84) ملاظملا فيفخت ىلع هدهاعي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا 7'بدأ نمو

 .قح ريغب اهبرض““"و اهسبحو اهلاومأ بهنو ةيعرلا صلب اذإ هللا نذإب خيشلا هتقمي "اليل قدصلا
 5 فيفخت ىلع ””؟هخيش هتدهاعم يف ريمألا قدص ةمالع نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 اهنم ًاريقف ريصيف «رودو نيتاسبو باودو بايثو دوقن نم لام اذ ةيالولا كلت لخدي نأ هتقاط بسح ملاظملا

 سانلا تامهمب لغتشي امهنم الك نأ عماجب يضاقلا قح يف يعفاشلا مامإلا هركذ (ىك .هل لام ال ةشيعملا قيض

 .هفراصمو هلايع ةرثك نم ةراجت ىلإ الو ةعارز ىلإ ةمه هل ريصي الف ءايندلا بساكم نم هسفن تامههم ىسنيو

 دبع نب رمع نأ انغلب دقو .ريمألا هيلع ساقيف ءصل وهف رقتفي ملو ءاضقلا ىلوت نم :يعفاشلا مامإلا ظفلو

 رهشأ ةدع هيلع ىضم امف «لاملا تيب يف اهعضوو اهلك اهعابف قيز فلأ بايثلا نم هل ناك ةفالخلا يلو امل زيزعلا
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 م17” © ءارمألا ةحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 فجي ىتح هتروع رتست ةقرخ الإ هيلع سيل ””"ًانايرع هراد يف ثكمي هلسغ دارأ اذإ ءدحاو صيمق هل راصو الإ
 اهئاضرب لاملا تيب يف هعاب نيح هلك اهزاهج نمث لخدأف كلملا دبع تنب ةمطاف هتجوز عم لعف كلذكو .هبوث

 .اهجوزك دحاو صيمق اهل راصو

 تدادزا مث ةيالو يلو اذإ ملاظملا فيفخت ىلع هخيش دهاع ريمأ لك :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .دهعلا يف هتنايخ ةمالع وهف كلذ وحنو باودو ناوأو بايث نم هراد ةعتمأ (ب44)

 هب ديرأ يذلا قحلاك هنإف .مكخيش ةكربب كلذ نأ نومعزتو ةيالولا يف متلخد اذإ مكتعتمأ دادزت نأ مكايإو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءلطابلا

 ناك نإو اهيلع سانلا محازت دق ةيالو ةيلوت ىلع هدعاسي نأ هلأسي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 مهيلع قف قفشأ نوكي هنأ هملع يف قبس نم نيملسملا ىلع يلوي نأ لجو زع هللا عدا يديس اي : خيشلل لقيلف دب الو

 ناك يذلا ريمألا كلذ ريغ ةيلوت عقو نإ مث .لضفأو ىلوأ ناك هقح يف خيشلا ءاعد هللا باجأ نم لكف ؛هريغ نم

 لاجرلا وأ نيلجرلا ريخ وه ذإ ءضابقنالا نود كلذب حارشنالا هيلع بجاولا نمف هتيلوت يف هبر ريقفلا لأس
 ىلع مكحج ري هنأ مكخيشب اونظت نأ مكايإو ءارمألا اهأ كلذ اوملعاف .ةيالولا كلت يلع نومحازتي اوناك نيذلا

 «مكخيش ماقمب مكنم لهج كلذ نإف «ةيناسفنلا ظوظحلاو ىوه اب مكيلع مكريغ حجري وأ ةيالولا يف مكريغ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ةياغ يف وهو الإ قلخلا دنع وأ هللا دنع ةجاح ءاضق ريقفلا نم بلطي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو
 دنع ري مل نإف «جراد ةيهلإلا قالخألا ىلع ريقفلا نإف كلذ لك لإ ةجاحلاو ةقافلا راهظإو راسكنالاو لذلا

 ريقفلا لأسي] نأ نم ريمألا رذحيلف .هتجاح ء ءاضقب عرسي ملالإو ًاراقتفاو ًاراسكتاو الذ (/80) ةجاحلا بحاص

 |مبر اهنإف «ةقافلا مدعو ةجاحلا "*كلت نع ىنغلل رهظم وهو هتجاح ءاضق يف لجو زع هللا ىلإ هجوتي "””[نأ
 .هبدأ ةلقو همزع روتفل هيلع ترسعت

 ةياغ يف وهو الإ ةجاح هخيش لأسي ال نأ ريمأل يغبني :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 يذلا نافهللا ديب ذخألل مهسفنأ اوبصن ”"!منإ خايشألا نإف « ءاهيلإ ةجاحلاو ةقافلا ةدش راهظإو ةنكسملاو لذلا

 ةرضح يف اولذو ءارمألا اهأ كلذ اوملعاف .ىهتنا «مهب "'ثغتسي مل يذلا نافهللا ريغ فالخب مهب ثاغتسا

 اوموقف مكل نوعدي هتعامجو خيشلا فقو اذإو :مكديب اوذخأيل ةدش لك يف مهيلإ ةقافلا اورهظاو مكحايشأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,مكتجاح ءاضق يف قحلا عرسيل لذلا ةياغ يف متنأو مهدحأك مهعم

 .هراد يف ًانايرع 1ك

 .ج نم ةدايز نيتفوقعملا نيب ام
 .كلؤ أ

 ابر أ 386
8 
 .ثيفتي |
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 يف هلأسي انإو «هجئاوح لك يف هدعاسي نأ هلأسي الف هنع هلك ”"'لمحي نأ اضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 ىلإ جاتحا ريمأ لك نإف .ةيلوجرلا ماقمب فصتيو هيلع خيشلا ةنم ففخي اهنع هزجع دنع طقف ةمهملا رومألا

 يف شاع نم وه لماكلا :اولاق دقو .بيصن ةيلوجرلا لامك يف هل سيل ءاسنلا مسق نم وهف هتامهم يف هتدعاسم

 .ىهتنا .هناوخإ وأ هخيش ”"ةرافخ يف شاع نم ال ةحلاصلا هلامعأ ""ةرافخ

 نأ هخيش نم بلطي نأ رذحلا لك ريمألا رذحيل :لوقي هللا همحر (ب480) صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 .يلكلا زجعلا هنع زجعع ءيش لك يف هل ةدعاسملا هنم بلطي نأ بدألا (منإو ؛دئادشلا نم هبوني ام عيمج يف كراشي

 عامجو برشو لكأ نم تاوهشلا لوانت ىلإ وه بهذيو هتلمح خيشلا لمحي نأ نم ًاضيأ ريمألا رذحيلو :لاق
 لشفلا ةمالع نم كلذ نإف .هل هتلمح |ميف هتكراشم نع ينانغأ دق يخيش نإ :لوقيو راهنألاو نيتاسبلا يف جرفتو

 وشحم هنأك همسجب سحي راص ىتح اهنع هسفن سبحو تاوهشلا لوانت نم خيشلا عنتما اك لب «ةءورملا ةلقو
 .اهيف هل دعاسم وه اهنإ خيشلاو هل ةجاحلا نأل خيشلا نم رثكأ كلذ هيلع دكأتي لب «ريمألا نوكي كلذكف ران

 لاجرلا ماقمب مكدحأ فصتيل هيلع ةقفشو هعم ابدأ مكخيش نع مكتلمح اولمحاو ”"؛ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ءاسنلا ماقم نود

 رظني هنأ هلاب يف رطخي الف نهب لتخا هنأ عقو ول ””همرحو هلايع ىلع هنمأي نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو
 ىلع سانلا هنمأ نم نمؤملا ذإ خيشلا عم بدألا ءاسأ دقف هلابب كلذ رطخ ىتمو ءاهريغالو ةوهشب مهادحإ ىلإ

 هب عفنلا مدعو ناهيإلا لامك ماقم نع هجرخأ دقف كلذ لثم ىلع هخيش نمأي مل نمو ؛مهلايعو مهلاومأو مهسفنأ
 هونمأو مكخيش قح بجاوب اوموقو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف (أ87) .ةبحصلا ديدجتو ةبوتلا هيلع بجوو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءيعرشلا هقيرطب مكلايعو مكسفنأ ىلع

 يف هوقبي نأ ””ءارزولاو ءارمألا نم هقوف وه نم ملكي نأ هنم بلطي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 لجي خيشلا نأل «هتيعر هنم تكش اذإ هيلع شيتفتلا كرتي وأ اهنم ىلعأ ىلإ هولقني وأ اهيف وه يتلا ةيالولا كلت
 دض ةمألا ىلع هعفن دوعي ريبدت يف ءارزولاو ءارمألا نوكي دقو .هنأش نم سيل كلذ نأل كلذ لثم نع هماقم

 نإف هخيش ىلإ مث هللا ىلإ هرمأ ضوفي نأ ريمألا ىلع بجاولاف ,مهعم بدألا ئسيف هخيش ريمألا هيف لأس ام
 اذه لخدأ ءيش يأل مهوقو خيشلا ضرعب ءارزولاو ءارمألا ثول نم ًافوخ تكس الإو «كاذف ًائيش لعفي هآر

 ةيبرت نم هددصب وه ام ىلع لابقإلاو هتبواز ةمزالم هيلع بجاولا ناكو «ةالولاو ةنطلسلا رومأ يف هسفن خيشلا

 .مهشاعم رمأ تائيبتو مهداشرإو ءارقفلا

 .لمحيال :د ""'

 .ةراقح :د «ةرافح :ج 2

 .ةراقح :د ةرافح :ج ني

 .ناوخإلا :د ""“

 .همدخو :ج 0

 .ارزوالاو با 3“



 م6 8 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 ””ةاشابلا ملكي نأ هخيش نم بلطي نأ ريمأل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ثوللا نع هخيشل ةنايص دالب ىلع برع ةخيشم وأ ًامازتلا وأ ًافشك هباحصأ نم دحأ ةيلوت ىلع ناطلسلا وأ
 لفغملا "”جذاسلا هخيشل لوقي نأ ريمألا ىلع بجاولا لب .هيلإ هالاو نمم عقي يذلا داسفلا ةفاضإ نعو ؛هضرعب

 ىلإ رمألا درو كلذ لثم يف ىعست ال يديس اي :برع خيش وأ فشاك ةيلوت يف ةالولا دنع ىعس (ب4873) اذإ

 نولبقي '*"نودوعي ال ”""[ مث] مكيلإ ةالولا هفيضيف داسف هتيلوت يف نوعسي نم عقي نأ فاحخأ ينإف ,رومألا ةالو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هيلع اولمعاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا «ةعافش ”'مكل

 مزاليو ربصي لب ءاهم هدعو ناك ةفيظو ىلع هل هيعس يف هيلع حلي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 قحلا ديري يتلا اهتاقوأب ةنوهرم رومألا نإف .هللا نذإب هسفن لبق نم هل هيعسل وه كرحتي ىتح خيشلا عم بدألا

 اهلك رومألا :نولوقيف قطنلا يف ءاضقلا نع هنورخؤيو ردقلاب هنع ءاملعلا ربعي يذلا وهو ءاهيف اهراهظإ ىلاعت

 ءاضقلا نع هب قطنلا يف يضقملا رخأت كف يضقملا هيف رهظي يذلا تقولا وه ردقلاو ميدق ءاضقلاف .ردقو ءاضقب

 .روهظلا يف رخأت كلذكف

 اهنم هنامرح نأ كلذ دعب ىأر مث ةيالوب ريمألا ريقفلا دعو امبر :لوقي هللا همحر صاوخلا يلع يديس تعمسو

 يف ريمألا ملسيلف هيلع ةقفشو هب ةمحر هيلع اهرسعت يف لجو زع هللا لأسي راصف ًالثم تاعبتلا نم اهيف امل ىلوأ
 روف ةفيظو ةيلوت يف هل ىلاعت قحلا هلاؤس يف ريقفلا ىلع ريمألا حلأ |مبر :لوقي هتعمسو .ىهتنا «ريقفلل كلذ لثم
 ريمألا نظف .يسلحم نم تمق اذإ ينع *”كرهظب (أ81/) يأ كتيلوت نم دبال :لاقو هيلع ةجاحلا نم "”حيرتسيل

 كلذ اوملعاف .ىهتنا «قح ريغب اهرمأ يف خيشلا ىلع حلي راصف «ةفيظولا كلتل كتيلوت نم دب ال :هل لوقي هنأ

 ريغتي دقف ءاهب مكدعو ناك ول نامزلا اذه يف ةيالولا يف مكتدعاسم يف مكخيش اولأست نأ اورذحاو ءارمألا اهيأ

 .نيلاغلا تراس دمشاو «رككد لفو وكيلع هدو مكب ةعدر اهم مكن اد رحت قالل1 لإ حوت وضرر ةداهتجا
 مهئاذيإ ىلع ربصلا نع ًالضف هئادعأ ىلإ ناسحإلاب هرمأ اذإ هرمأ لثتمي نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 سئاسدب فرعأو ريمألل براقأ ءادعألا ناك نإ |ميسال «هايندو هنيد يف هل ريخ وه اب الإ ريمألا رمأي ال هنإف ىل

 مهئاذيإ لمحتي نأ ديكأتلا لك ريمألا ىلع دكأتي هنإف ؛هباونو ناطلسلا ملع ريغب هتيعر نم "؛ذخأي امبرو هتيالو
 ىلإ "”رظن ””الف اهبابرأ ىلإ قوقحلا در كلذ لثمب لصحي نأ الإ مهللا ,حضتفي اليل مهيلإ ناسحإلا دعب هل
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 ام عيمجب "”رمألا يلوأ ”"اوملعأف .هبراقأ ىلإ نسحي ملو كلذ لثم يف ءارمألا ضعب لهاست دقو .هتحيضف

 نسحأو هظيغ مظك هنأ ولو ؛هرايد بارخو هلزعل ًاببس ناكف ةيئاوملا مراغملاو ملظلا نم ةيعر نم هذخأي ناك

 رمأ لاثتما ىلإ اوردابو ءارمألا اهبأ كلذ اوملعاف .هل عقو امم هيلع فخأ ناكل سفن ةبيط ريغب ولو هئادعأ ىلإ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ”*ءاوحلفت مكئادعأ ىلإ (ب41/) نامحإلاب مكل مكخيش

 اذإ كلذ وحنو بايثو ماعطو دوقن نم هنم هبلطي ًائيش هنع رخدي ال'؟ [نأ] ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو
 ةلاصألاب ًائيش ريمألا نم بلطي ال ريقفلا نإف ءمهماعط لكأو ءارمألا نم تايادهلا لوبق ريقفلا بهذم نم ناك
 .وه هنود ريمألا ىلع دوعت ةحلصمل الإ

 مكحي نأ دعب الإ ريقف ةبحص يف لخدي نأ ريمأل يخبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ىتمو ؛هكالمأ نم ءاش ام فقيو هديبع نم ءاش نم قتعيف اقلطم ًاضيوفت هيلإ هرمأ ضوفيو هلامو هسفن يف ريقفلا
 .ىهتنا ؛ةبحصلا ىلإ هبيجي نأ ريقفل يغبني الف كلذك نكي مل

 ضرع نب نيدلا سمش يضاقلا ةعامج هيلإ ءاج دقو هللا هحر يورسلا دمحم خيشلا انخيش تيأر دقو

 هولخدأ الف هيلع ينوعمجأ :مهل لاقف .ةبوقعلل هملسأو يروغلا ناطلسلا هلزع نيح هتلمح لمحي نأ هنم نوبلطي

 ةئيهلا كلت ىلع جرخاو ةطوف كطسو يف لعجاو كتمامعو كبايث يل علخا :هل لاق ريزنجلا يف وهو خيشلا ىلع

 جيلخلا يف هتيب ةقاط نم اهامرو ةريبك ةردق خيشلا طخأف .هنذأ كحو كلذ يف فقوتف .كتلمح لمحأ انأو كتيب ىلإ

 انالم افحق هسابلإو هسأر قلحب ةليللا كلت هوبقاعف .يريغ ىلإ يبهذا ضوع نبا ةلمح اي :لاقو '؟'[يمكاحلا]

 ههجو للغ لكاس مدلاو هغامد يف قحي سفتذلا راصق (/86) :هفلخ نم هيدي اولغو هني تحت نم ةوطبرو ًاسفنخغ
 بايثب يلع حشي فيك كلذ لثم لهأتسي :لاقف روكذملا دمحم يديس ىلع هرمأ اوضرعف .كلذ نم كلبي داك ىتح

 سمش يضاقلا كلذ غلبف ؟تابوقعلا هذه هنع لمحي نم ىلع حشيو طيمارش ريصتو ةهبشو مارح نم اهبستكا

 امو لاز حيحصلا دراولا كلذ :لاقو خيشلا هنم اهلبقي ملف اهعم اهلئمو بايثلا كلت هيلإ لسرأف روكذملا نيدلا

 املك مكخيش اوطعأو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ءائيش هنع عفدي ال كلذو «لمحتلا يف لفغتلا الإ يقب

 ىلإ اجاتحم نوكي ال دقف لاؤس ريغب ائيش هل اولسرت نأ مكايإو ؛حالصلاو ةيالولا هيف نودقتعت متنك نإ بلط
 هيلإ جتحي مل ءيش لك لوبق ىريو ةديدشلا ةجاحلا دنع الإ سوفنلا تاوهش نم ائيش لوانتي ال ريقفلا نإف .هلثم
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نارقألا نع زيمتلا ةنتف نم هدر يف ام عم ""'ثبعلاب ًاقحلم

 .كلذب :ةدايز د ب يف "
 .د نم بيوصتلاو «ءارمألا اهيأ :ج «ءارمألا :أ 4

 .نوحلفت :ج 4“

 .أنم طقاس '“'
 .مكاحلا :دأ 79“
 :تفلابزوأ "9'
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 هنود نمف ناطلسلا ةعافش هب دري اهب الإ ًافرع مولظم يف ةعافش هل دري ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو
 مظعأ لب كولم ضعب ةمرحك ريقفلا ةمرح نإف ءاهيف ""؟سيبلت ال يتلا ةحيحصلا ”"راذعألا نم ءارمألا نم

 .برلا ةرضح نم برقلاو بلقلا رون ثيح نم رصبتساو لقع نمل
 ريقفلا ةعافش لوبق ىلإ ردابي نأ ريمألل يغبني ال (ب84) :لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 لوبق مدع ريمأللف قلخلا لاوحأ نع نيلفغملا ءارقفلاك كلذك نكي مل نإف ءرصبتلاو قذحلا هنم ققحي نأ دعب الإ

 .ريقفلا بلق بعتي اليل رمألا سفن يف ًاملاظ هدنع مولظملا كلذ نوك هجو ريقفلل نيبي نأ دعب نكل «هتعافش
 جارخ مهولمحو مهلاومأ تبهن نيذلا نيحالفلا نم دحأ يف ريقفلا هدنع عفش اذإ ريمألا بدأ نم :لوقي هتعمسو

 هيلع افوخ هتعافش در هل زوجي الو هيلإ بوتيو هللا رفغتسيو هتعافش لوبق ىلإ ردابيلف «دلبلا نم نيبحستملاو روبلا
 ىعدا وأ ًاريقف بحص ريمأ لك :لوقي هتعمسو .فاشكلاو برعلا خياشم هيلع امى هنع معنلا ليوحتو تقملا نم

 هملظ نم بتي مل نإ هدرط ريقفلا لع بجوو ةبحصلا دهع صقن دقف «هتعافش كلذ دعب در مث هيف هداقتعا ةدش

 ريقف ةعافش لبقي مهنم دحأ داكي الف رمحألا تيربكلا نم زعأ ءارمألا يف راص دق رمأ اذهو .روفلا ىلع دابعلل

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءادبأ مراغملاو جارخلا نم قيطي ال ام هولمحو هلام اوذخأ نميف

 كلذو «هتراشإ نم متأ هتراشإو هلقع نم متأ ريقفلا لقع نأ دقتعي نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو
 رمأ اذهو .هخيشل هدايق ديرملا ملسي اك هل هدايق ملسي لب «كرت وأ لعف يف هل ريقفلا ةراشإ نع جرخي ال ىتح

 يذلا ريقفلل مهتافلاخم ةرثك نم اوسكتناو اوسعت كلذلو ءارمألا يف رمحألا تيربكلا نم زعأ (أ84) راص دق

 ملاس بكرم اف سيئرلا ةراشإ نوعمسي اوماد اف '**ةيتونلا نم دحاوك ريمألاو بكرملل سيئرلاك هنإف .هوبحص

 كلاحلا "*”[نإف] رذح ىلع ريقفلا بحصي يذلا ريمألا نكيلف .كالهلل اوضرعت دقف هوفلاخ اذإف .تافآلا نم

 دق '*"ةرامإلا سومانو يهنلاو رمألا ةذل نإف ؛هتراشإ هعامس مدعل ملاسلا نم لقأ ءارقفلا بحص اذإ ءارمألا نم

 ريقفلا بحصي مل ريمألا نأ ولو .هتراشإ فلاخيو قلخلا لاوحأ نع لفغتلا ىلإ ريقفلا بسنيف ريمألا ىلع بلغي
 حيحص رذع هل ريصي ىتح ريمألل حصنلا درجي نأ الإ "*”ريقفلا عسي ال هنإف .فخأ هرمأ ناكل هلهجب لعفو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هيلع اولمعاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .ةفلاخملا يف كالهلا هل عقي ذئئيحو هب رذتعي

 هيلع ردق نم لك يف هبضغ ديفنت مدع نم هيلع هدهاع ناك ام ريغي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 نم دحأ يف قح ريغب هبضغ دفن نم لك نإف ؛ةفيظولا كلت يف هلبق ناك يذلا ريمألا ةيشاح اميسال هئادعأ نم

 .اقافو ءازج هعفد ىلع وه ردقي ال نمت هيف هبضغ دفني نم هل ىلاعت قحلا ضيق امبر هئادعأ

 .رازعأ 1

00 

 .ةيتاونلا :د “"*

 .د ج نم ةدايز

 .ةراشإلا :د نع

 .ريقفل كج
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 يذلا ريمألا ةعامج يف هبضغ دفني نأ ريمألا لقع ةفاخس نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نأ (ب89) هخيش نم بلطي مث ؛مهلاومأ ذخأيو مهرايد نم مهجرخيو اهيف وه يتلا ةفيظولا كلت يف هلبق ناك

 هلامعأ ءازج نم ًائيش هنع دري نأب هخيشل ضرعي ال نأ هيلع بجاولا لب «هئادعأ نم هيف هبضغ دفني نم هنع دري
 رمعل مالسلا هيلع رضخلا ةيصو يف مدقتو .قحتسي ام ضعب هب ىلاعت قحلا هلباقي ام عيمج ىري لب «ًادبأ ةثيدرلا

 نوكي الف ءلجو زع هبر ةرضح نع هلبح عطقي قح ريغب هتيعر نم دحأ يف ريمألا بضغ ديفنت نأ زيزعلا دبع نب
 نم ءارمألا نم لقاعلاف .قح ريغب مهبرضو مهسبح نم رثكأو مهلاومأ ذخأ نإ [ميسال ءأدبأ قلخلا نم رصان هل
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ءيثب مهلباقي لو مهنع افعو مهحماسو هتيعر نم ىذألا لمتحا

 يلاويو هاداع نم يداعيو هحرفل حرفيو هنزحل نزحيو هضرمل ضرمي نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو
 ريقفلا هملعي نأ جاتحيالو ءكلذل ريقفلا ةهاركب هملع نم هنطاب يف ماق امل هل ةيده لاسرإ نم عنتميو «هالاو نم

 وأ نزح وأ ريقفلا ضرم ىتمف .ءارمألا عم ءارقفلا بادآ يف رم اى «هنيبو هنيب ينطابلا طابترالا ةدشل كلذب

 الا قمع لو اولا كلل لاو الو 3. الو نطرم الو تل رمال اق لو ظالاووأ دكا لقا دا

 الف ءنامزلا اذه يف رمحألا تيربكلا نم زعأ رمألا اذهو .هخيش نيبو هنيب طابترالا مدع ىلع ةمالع وهف ؛يداعملا

 يحرفل حرفيو ينزحل نزحيو (110) يضرمل ضرمي ناكو ينبحص نممو .نيفراعلا نم دارفأ الإ هب ققحتي داكي
 همحر عبصإ يبأ نب فسوي ريمألا كلذب قلخلا نم دحأ هملعي نأ ريغ نم يداعأ نم يداعيو يلاوأ نم يلاويو

 ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .هللا همحر يئافشب ًاحرف هقتعأف يئافشب هديبع صاوخ نم ”"؟[دحأ] هربخأ امبرو .هللا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هيلع اولمعاو

 نإف :هخيش ةطساوب اهيف هل صالخ ال يتلا فئاظولل هتيلوت ىري ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 هل صالخ ال يتلا تايالولا نم ءيش يف دحأ هتدعاسم هنم حصي ال قداصلا نإف ؛خيشلا عم بدأ ءوس كلذ

 اهيف دبعلا ىلع "' "بلغي ىتلا تايالولا فالخب هبحاص نع اهدرو ةقلعملا رادقألا هتعفادم هنأش نم لب ءاهيف

 1 .خيشلا ىلإ اهيف ةدعاسملا ةفاضإ ريمألل نإف ءصالخلا

 فئاظولا يف هل ةدعاسملا ةفاضإ نم رذحلا لك ريمألا رذحيل :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نإف .نامزلا ةالو نم امهريغ وأ ناطيشلاو سفنلا ىلإ ''"[فاضي اهنإ] كلذ لئم نأل اهيف هل صالخ ال يتلا

 «ةيوامسلا تارضحلا نم ىلاعت هللا نذإب اهتدقع لحيف «ةعبت اهيف هل نكي مل اذإ الإ ريمأ ةيالو يف لخدي ال خيشلا

 اهل هتيلوت قيرط يف مرغي الف ءاهالاوتيل هلجر نولبقيو ةيالولا كلت يف هنولأسي نامزلا ةالوو ةيعرلا ريصتف

 نم ائيش مرغ ىتمو .لبطلاو ةعلخلا (ب ٠ ع ا اا نم ل

 ريمألا ملعيلو .خيشلا ىلإ اهتفاضإ يغبني الو اهتيلوت يف ةالولا الو ةيعرلا هلأست ملو أ كلذ ىلع ًادئاز ريناندلا

 هردقي كلذك ةيلوتلا ىلع ىلاعت هللا هردقأ !ىكف «هلزع يف ًاببس نوكي نأ هتيالو يف ًايبس ناك نم لك ةمالع نم نأ

 .أ نم طقاس 544
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 م4 5 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك

 فيضي مث خيشلا دي ىلع هلزعو مهدحأ ةيالو تناك امبرف ءارمألا نم ريثك ىلع ىفخي دق رمأ اذهو .لزعلا ىلع
 الو سانلا نيب مكحلا يف ءارقفلل باون نيرهاظلا ةالولا نأ هنع باغو «ةالولا نم هريغ ىلإ "'"[ لهجلاب] كلذ

 لزعف «هريغ ىلإ كلذ فاضأ مث اهيف هالو ىتح ءارقفلا ضعب ىلإ ةيبويلقلا فاشك ضعب دنتسا دقو .سكع
 .اهلهأ ريغب رومألا هتفاضإ ىلع هل ةبوقع مورلا دالب نم هعم ىتأو هب ًازعتسم ناك يذلا ةاشابلا دي ىلع هتقول

 دنتسا اذإ ريمألا ىلع بجي :لوقي هتعمسو .ىهتنا «هل ًابيدأت ريقفلا هلبقي ملف هيلإ رذتعاو ريقفلا ىلإ ءاج هنأ مث

 «خيشلا ةكرب "””[نم] يه امنإ هنود نمف ناطلسلا نم هيلإ ةهجوتملا معنلاو تالابقإلا عيمج ىري نأ خيش ىلإ

 «هيف عقو بنذب هيلع خيشلا بلق ريغت ةطساوب كلذ (منإف هنع مهبولقب اوربدأو هيلع اوريغت ةالولا نأ عقو نإو

 اهيأ كلذ اوملعاف .خيشلل عبت مهنإف ةالولا بولق ريغت نم رذح رثكأ هخيش بلق ريغت نم رذحلا ىلع نكيلف
 لذب ريغب اهيف متيلوتو تاعبتلا نم تملس اذإ الإ (أ91) ةيالو يف ةدعاسملا مكخيش ىلإ اوفيضت الو ءارمألا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءلام

 وأ ليل نم ةعاس يف هل هداشرإو هحصن نع ىنغتسا دق هسفن ىري ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 ام باكترا نم ملسي ريمأ لق هنإف ءيعرشلا وأ يوغللا هقسف لب هجوع دوهش باحصتسا هيلع بجي لب هراهن

 هب هفصي امم دضلا مكحب حالصإلاب هفصيو هحدمي نم ىلإ ءاغصإلا نم ريمألا رذحيلف .ةغل وأ اعرش هقسفي
 يف هتدجوف ةعافش يف هب تعمتجاف ءارمألا ضعب نع نسحلا ءانثلا ةرثك ينغلب دقو .هنيدل كاله هنإف هخيش

 نوذحشي نيذلا نوذاحشلا اهعاشأ نإ ةعاشإلا كلت تدجوف هرمأ ىلإ ترظنف «ةيوطلا ءوسو جوعلا ةياغ

 «هلبق روجلا ءارمأ اهثدحأ يتلا دئاوعلا مكحب نيحالفلا نم هصلبي امم كلذ ريغو سدعلاو زرألاو حمقلا هنم

 اوملعاف .ءوسلا ءانرق نع هدعبي نأو ”'؛حالصلا هل هللا تلأسف ءاهنم ءيش هنذأ لخدي ملف هصئاقن هل تنيبف

 نم ةبوتلاب اوردابو صتئاقتلا نم مكيلإ هفيضي ام لك يف هوقدصو مكل مكخيش حصن اولبقاو ءارمألا اهيأ كلذ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو رافغتسالاو كلذ

 ريغلا دي يف يهو اهتيالوب هدعو ناك يتلا ةفيظولا هئاطعإب هلجعتسي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 ىتح مونلا يف هل اهاطعأ ةظقيلا يف هل اهطعي مل ىلاعت قحلا نأ ردق ولو (ب41) ءبذكي ال قداصلا ريقفلا نإف

 راجتلا ضعب نإف .يليجلا رداقلا دبع يديس خياشم نم سابدلا خيشلل عقو اك ,بذكلا يف هيلو ””"عقوي ال

 ءاملاس هلامب عجر مث رجاتلا رفاسف ؛كلام اوذخأو صوصللا كحبذ ترفاس نإ :هل لاقف رفسلا يف ”””هرواش

 ؟ال مأ همانم يف لاملا ذخأو حبذلا هل عقو له هولأسا :خيشلا مهل لاقف ءخيشلا قدص مدع سائلا ضعب نظف

 يف كلذ لوحي نأ ىلاعت هللا تلأس ينإ :خيشلا لاقف .يلام اوذخأو ينوحبذ مهنأ مانملا يف تيأر معن :مهل لاقف
 .ىهتنا ءلعفف مانملا

 .هورواش : 6
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 نأ دب ال هنإف ريقفلا هب هدعو ءيش يف كشي نأ ريمألل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نكمم "ريغ "”"[ هنإف] همأ نطب يف دولوملاب ريغلا دي يف ةيالولا اولثم دقو .رثكأو ةنس نيس دعب ولو كلذ عقي

 نكليف .ىهتنا هدي يف ةيالولا كلت دوجو هللا ملع يف قبس يتلا ةدملا يهتنت ىتح ريغلا كلذ دي نم اهجورخ

 نم يدي هللاو ءلاجعتسالا مدعو بدألاو ريصلاب نكل ًالثم هتيالو لوصحب هخيش دعو نم ةقث ىلع ريمألا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ميقتسم طارص ىلإ ءاشي

 قراونخملاو تاماركلا نم (أ47) هنم هاري ام ءارمألا نم دحأل ركذي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 .نيقداصلا نيب نورقم وه اك اهوريل سانلل هخيش ةءوس فشكي نم ةباثمب هنإف

 دحأل ركذي الف هخيش ةروع رتسي نأ ريمأ لك ىلع بجي :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمس دقو
 كلذك ةرهاظلا مهتاؤس فشك نمم سانلا نم ماوعلا رثأتي امكف «قراوخلاو تاماركلا نم هنم هاري ام هنارقأ نم

 يتلا تافآلا نم كلذ يف امل مهدنع ةءوسك اهنإف ةنطابلا مهتالاك سانلل فشكي نمم نيقداصلا ءارقفلا رثأتي

 هذه يف ريقفلا مكح :هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس مالك يفو .هيلإ مهبويع ءارمألا قدحأ اذإ ريقفلا قرطت

 روتسم جرخو هتجاح ىضق بابلا هيلع در نإف «ءالخلا تيب يف سلاجلاك اهيف هتالاك روهظ ثيح نم رادلا

 تالاهك روهظف .ىهتنا ؛هيلع رم نم لك هنعلو هتمرح كتهو هتءوس فشك دقف هيلع بابلا حتف نإو «ةءوسلا

 بابلاو ءالخلا تيب يف سلج نم مكح اهرتسو بابلا حتف عم ءالخلا تيب يف سلج نمك رادلا هذه يف ريقفلا

 اقلطم ”'"[مهتاروع رتس باب نم] تالاك روهظ نأ نودقتعي مهنإف سانلا بلاغ لاح سكع «هيلع دودرم

 ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .نيعب اهصقنو نيعب هتالاك روهظ ىأرو نينيعلاب رظن نم لماكلاو ءرظن روصق وهو

 «ةرورضل الإ مكنارقأ عينج نع تالامكلا نم هنم هنورت ام (ب47) متكب رادلا هذه يف مكخيش ةروع اورتساو

 .نيملاعلا بر هلل ذمحلاو

 نم أربتو ملظلاو روجلا ىلإ هبسنو سلاجملا يف هيلع طح اذإ ردكتي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو
 خيشلا دجي هنإف هسفن ريمألا شتفيلف بذكلا نع لجت قداصلا ريقفلا ةبترم نأل ءرهاظ ببس ريغب ولو هتبحص

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ملظلاو روجلا نم هب هفصو ايف اقداص انه

 هيلع طح املك ريقفلا يف ةبحم دادزي نأ ريمألا بدأ نم :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 روهظل هتبحص نم هدرط ريقفلا ىلع بجو كلذ لثم نم ردكت ريمأ لكو «هنهادي ملو هحصن يف غلابو هنم أربتو
 ماودب سأب الف هجوع ميوقت نم نكمتلا هتبحص ماودب ريقفلا ديري نأ الإ مهللا ءلجو زع هللا ريغل ةبحص ابنأ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ىهتنا .ةبحصلا

 .ققحملا نم ةدايز ""*

 .د ج نم طقاسو ءأ شماه يف «ريغ» انو
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 لكأو لفغ ريقفلا نأ ولو هماعط نم ةدحاو ةمقل لكأ نم هنكمي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 ىتمو .هجئاوح ءاضق يف ىلاعت هللا ىلإ ههجوت فعضيو هماعطب هنطاب سندتي نأ هخيش بانج ىلع ةريغ ًايسان
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «باتكلا يف هطسب رم امك هتبحص ناخ دقف هماعط نم ةدحاو ةمقل لكأ نم هنكم

 راجو ملظ اذإ هبرض وأ هسبح وأ هلزع يف (191) ريقفلا هجوتب ىضري نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 ببس الب ىلاعت قحلا نم هيلع ةيراجلا ريداقملا ىرجم كلذ لثم ”''يرجي نأو هللا دودح ىدعتو سفنلا لتقو
 رجضلاو ”''هللا رادقأ ىلع طخسلا الإ ربصلا مودع دعب سيل هنإف ءربصلا نم لقأ الف كلذب ضري مل نإف .هفرعي

 .عامجإلاب مارح كلذو ءاهنم
 هنأو هسفن نم هيلع قفشأ ريقفلا نأ دقتعي نأ ريمألا ىلع بجي :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نأ ريقفلا عم ريمألا "بدأ نم :لوقي هتعمسو .هايندو هنيد يف ريمألا عفني هنأ ملع |هيف الإ هللا ىلإ هيف هجوتي ال

 هريهطت كلذب ديري هنإف ءراجو ملظ اذإ يلايللا تاملظ يف هيلإ ةهجوتم ةمومسملا هماهس ىأر املك ةبحم هيف دادزي
 اعد اهف .نوتفم ريغ ”'؟كيلإ ينضبقاف ةنتف داعب تدرأ اذإو :ي لاق دقو «توملاب ""”هنع مثإلا فيفخت وأ
 دمحلاو «ةبوت هب حصي مل اذإ هيلع هخيش ءاعدب ارورسم احرف ريمألا نكيلف «هيف ةبحم الإ توملاب ريمألا ىلع ريقفلا

 .نيملاعلا بر هلل

 لدعلا مدق ىلع ناك اذإ الإ اهيق هماود وأ ةيالو لوصح هنم بلطي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 يب امو ”'*«رمحألا تيربكلا نم رعأ رمأ اذهو ؛هريغ نم حلصأ ناك وأ تاقوألا نم تقو يف روج هنم عقياال

 ايف هتدعاسم هخيش نم بلط ريمأ لكف .ماثآلا ةرثكو روجلاو (ب97) ملظلا الإ ًابلاغ نامزلا اذه تايالو يف
 ةالولا نأ مولعمو .هسفنل هبحي ام الإ ريمألل بحي ال هنأ هطرش نم ريقفلا ذإ ؛ةبحصلا ناخ دقف مثإلا هب هل لصحي

 مهبجي مل اليزج الام كلذ ىلع هل اولذبو ةبسح وأ ارزو وأ افشك وأ ةلامع وأ برع ةخيشم ريقفلا ىلع اوضرع ول
 ملظلا يف عقيو ةيانعلا هنع فلختت دقف "!"هسفنل طايتحالاب ذخأ لدعلا ىلع يثملا هسفن نم ملع ولو .كلذ ىلإ

 ؟ريمألاب فيكف ريقفلا عم عقي دق اذه ناك اذإو .لطابلاب سانلا لاومأ ذخأو روجلاو

 لخأ كلذكف ءارمألا] ةبحص قوقحب ءارقفلا لخأ (ى :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نأ عقو نإو نيبناجلا نم ""“"سبلتلاو بصنلاو بذكلا الإ ابلاغ يقب امو ءارقفلا "'"[ةبحص قوقحب ءارمألا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءردان كلذف ,قدصلا ىعدا امهدحأ

 .ىرحي أ فلك
 .ب نم طقاس ا(هللا» "''

 .بادآ :ب 1

 .اهيلع دج الكلع

 .انضيقاف:د "''

 .زيزع رمأ :ج "*
 .ج نم طقاس «هسفنل طايتحالاب ذخأ لدعلا ىلع يشملا» "'“
 .أ نم طقاس نيتفوقعملا نيبام "''

 .سيلتلا دج "“
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 ريمألا ضري مل ىتمو ؛هديس مكحب دبعلا ىضري اى هيف همكحب ىضري نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو
 يف دهازلا قداصلا ريقفلا عم انمالكو .بدألا جايس نع هجورخل هتبيحص ريقفلل سيلف هيف ريقفلا مكحب

 مدعل هيف همكحب اضرلا ريمألا ىلع سيلف بذاكلا امأ ؛ةيده الو ةبه الو ةقدص هريمأ نم لبقي ال يذلا ايندلا

 انبحاصل عقو امك ؛هل بيدأتلا هجو ىلع هسبحو هيرضف هبصنو هبذك ريمألل رهظ ابر لب .كلذ لثمل هقاقحتسا
 نظلا ناسحإ باب نم داقتعالا لك هدقتعا ناك دق هنإف .نيباصنلا ضعب عم عبصإ يبأ نب (145) فسوي ريمألا

 مث .هبوثب ههجو حسميو هب كربتيو نيحادملاو نيركاذلاو ءارقفلا اهيلإ وعدي راصو مئالو هل لمعي راصو هب
 .فوصلا "'؟ةمامع هنم عزنو هسأر قلحو احربم ابرض هبرضو هدمف حالصلا ةحئار هيف سيل باصن هنأ رهظ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ريقف وأ ريمأ نم هتبحص يف لخدي نأ لبق هبحاص شتفو ربتعا نم لقاعلاف

 اذإ هل رجزلا ةرثكو كلذ نم ةرفنلا راهظإو هيلإ ددرتلا نم هعنمب هاضر ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو
 ىلإ يدؤي "''[كلذب] هرابخإ نوكي دقف ددرتلا نم هل هعنم ببس نع ريقفلا لأسي نأ هل ىغبني الو .ددرتو فلاخ

 :هيلإ نمأللا كلذ دورت لعل دج يي ةنارقأ قم اقفلا ملغ اذإ اك مناك ف دخأ ماقه ضيقت وأ ةدنتفم

 يخأ بلق ريغت ىلع ًافوخ الإ كتعنم ام انأ :ريمألل ريقفلا لاق اذإف .صقنلا نع هيخأ نيدل ةنايص ددرتلا هعنمف
 ريمألل بدألا نم ناكف .ةيناسفنلا ةريغلاو ""'دسحلا ىلإ هبسنو روكذملا هيخأ صيقنت باب هل حتف دقف ينالفلا

 .هبحاص قحب ءافو ةلعلا كلت ركذ مدع كلذك ريقفلا بدأ نم ناكو ؛هيلإ ددرتلا نم هعتم ةلع نع هلاؤس مدع

 عساولا ميركلا هديس عم ءوسلا دبعك ريققلا عم ريمألا (ب 4 4) :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 جايس نع هيف جرخخ ام ىلع الإ هدبع ديسلا رجزي ال اك ةدسفم هيف ام هلعف ىلع الإ ريمألا رجزي الف «قلخلا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هيلع اولمعاو ءارمألا ابيأ كلذ اوملعاف .بدألا

 «هلأيع ىلعو هيلع ةشيعملا قيض نم هل اكش اذإ هسفن يف هل ءاردزا هنم عقي ال نأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 ريسيلاب ةعانقلاو هللا نع اضرلا باب هل حتفيل هلايع ىلعو هيلع ةشيعملا قيض نم هل اكش امنإ ريقفلا نوكي دقف

 ربصاو قيضلا نم يلاح ىلإ رظنا :ريمألل لوقي خيشلا ناكف .ةشيعملا هيلع قيض ىلاعت هللا نأ عقو اذإ قزرلا نم

 نإف .هب يمأتلاو هميظعت هيلع بجاولا لب هؤاردزا ريمألل زوجي الف هدهشم اذه ناك نمو .تربص [ى كلذ ىلع

 ال موي لك راصو موقلا قيرط ةبحم يف هلوخد لوأ نم يرشبلا ءزجلا ىلع داز اهب ايندلا ةبحم """نم جرح دق ريقفلا

 يخأ يل لاق لب .هدنع ةبيصم موي هنأك ايندلا هيف هيلع عستت موي لكو «هدنع ديع موي هنأك ءاشع الو ءادغ هيف دجي

 .ىهتنا ءمهدقف دعب مهثودح نم يلإ بحأ يلام باهذو ةح اصلا يتجوزو زيزعلا يدلو دقف نإ :نيدلا لضفأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةشيعملا قيض نم هل اكش اذإ ريقفلا ماقم ءاردزا روطخ نم رذحلا لك ريمألا رذحيلف

 . همايع ا

 .دسحلا ةهتسن ادد "'
 ففي
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 سبالملاو دوقنلا نم (146) هدنع ام رخفأ ليلق لك هيلع ضرعي نأ ًاضيأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو
 ريمألا ىلعف هلاومأ سئافن نم ًائيش هنع رخدي ال ""هنوكل ًانايبو هل هتبحم ةدشل ًاراهظإ براشملاو معاطملاو

 .درلا ريقفلا ىلعو ضرعلا
 هعروو هدهز يف خيشلا ماقم ""'هناوخإل نيبي نأ ريمألل يغبني :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ةلماعم نم اهذلأ امو «ماقملا ولع روهظ نم دلوتت يتلا تافآلا نم هخيش ظفحي نأ لجو زع هللا """لاؤس عم

 لخب ةحئار نم هيف ل حبقلا ةياغ يف هنإف .سكعلاب ريمألا ناك اذإ ام فالخب "””[دري خيشلاو ضرعي ريمألا]
 سفنأ مكخيش ىلع اوضرعاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ءهسفن ةطاقس ةرثكو ريقفلا عرو مدعو ريمألا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نارقألا نيب ""هبرقل ًاراهظإ ًامزج درلا هنم متملع ولو ,مكلاومأ
 ةرايزلا كلت ىلع هل ثعابلا نوكي الف هترايز ىلإ جورخلا دارأ املك ةينلا صلخي نأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 جرخ ىتمو ءاهلاوهأو ةمايقلا موي دئادش يف هديب ذخأي وأ ةفيظو ةيلوت ىلع هدعاسي نأك «ةيورخأ وأ ةيويند ةلع
 .ةبحصلا بادآو ةءورملا لايك نع جرخو ريقفلا عم بدألا ءاسأ دقف ةيورخأ وأ ةيويند ةلعل

 ةلعل كلذ لعججي الف اريقف بحصي نأ ءارمألا نم بلط نم :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 دقفل ةعرسب نيرادلا ين ريمألا جئاوح ىضقت كانهو «ميركلا هللا هجول ًاصلاخ هبحصي لب ةيورخأ الو ةيويند

 نم زعأ رمأ اذهو .برج امك اهئاضق ةعرس نيبو دبعلا نيب (ب405) لوحتو جئاوحلا ءاضقب ئطبت اهنإف للعلا
 ام ىفخي الو ةيورخأ وأ ةيويند ةلعل ريقفلا بحصي (نإ ءارمألا بلاغو ؛ريمأ يف دجوي داكي ال رمحألا تيربكلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءصقنلا نم كلذ يف

 هلاوقأ يف هسفن نم ريمألا ملع نإ الإ ةبحصلا طورشب مايقلاب هخيش بلاطي ال نأ ريقفلا عم ريمألا بدأ نمو

 ةيالولا كلت نأ ملع نإ الإ هدي ىلع ةيالو لوصحب هبلاطي ال هنأ اك «كلذب هل '”"ىنأو هدئاقعو ””هلعافأو

 «ةجاحلاو ةقافلا راهظإ ليبس ىلع وه امنإ اهب هل هتبلاطم نوكتف اططش هخيش فلكي اليل لزألا يف هل ةموسقم

 .هجئاوح يف هبر دبعلا لأسي اك

 ةيالو هريمأ هتيلوت يف خيشلا ةبونلا باحصأ ضراعي دق :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 مكح تحت هنإف اهب هخيش ةبلاطم ريمألل يغبني الف ؛مهريغو ءارمألا نم مهدقتعي نمت دحأل اهنييعت مهنم قبس
 لق :لوقي هتعمسو .ىهتنا ءارارم هريرقت رم امك تاعبتلا نم ملست ال تناك نإ اهيسال كلذ يف ةبونلا باحصأ

 ردقي ملف مهنذإ ريغب ريمأ ةيلوت يف ىعس امبرف .كلذ يف ةبونلا باحصأ مكح تحت هنأ فرعي نم نامزلا ءارقف نم

 .ج نم بيوصتلاو «نوك :دأ 5

 .هنأل :ج ,هنوخال :أ ""'
 .لاوسر ؛ج ءلوسر :ب نا

 .دري خيشلاو ضرعب :ب "''
 .هتبترل :د "'"
 :هلاعفا :خ ل فيي
 .ىتأ:ج افيحأ
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 ام رظتناو كلذ يف مهلأس ناكل ةبونلا باحصأ مكح تحت هنأ فرع هنأ ولو .ليحلا نم ةليحب هيلإ ااصيإ ىلع

 ىلإ "''(أ١٠٠) ءارقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك يف كلذ ىلع مالكلا انطسب (ى اهمدع وأ ةيلوت نم مهنم عقي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هنع ءارمألا بحصي نم ىنغتسي ال سيفن باتك وهو ءارمألا ةبحص طورش

 زاجيإلا مكحب هسكعو ءارمألا عم ءارقفلا ةبحص بادآ نم يلع هب ىلاعت هللا حتف ام رخآ كلذ نكيلو

 ميركلا ههجول اصلاخ هللا هلعج .هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلاو ءراصتخالاو

 اذه يف اب لمعلاب مهدحأ ىلع ىلاعت هللا نم اذإ ناوخإلا عيمج يصوأو «هيف رظانلاو هعماسو هبتاكو هفلؤم هب عفنو

 نوديرملا هيلع امك ؛هنم ءىشب وأ هب لمعلا هل مسقي مل نمم دحأ ىلع رختفي الو هيلع هبر لضف ركشي نأ باتكلا

 لوقب المع ءسوفنلا سئاسد ىلع نيصاوغلا نيقداصلا خايشألا دي ىلع ةيرشبلا تانوعرلا نع اومطفي مل نيذلا
 ةيفاعلا ىلع هللا اوركشاو ءالبلا لهأ اومحر اف ىفاعمو ىلتبم نامسق سانلا (نإ :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ديسلا

 غارفلا ناك دق :يرصملا مث ””ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع "'اهفلؤم لوقي ."''هدحو هلل دمحلاو

 دمحلاو ؛ةئاعستو نيسمخو "'”ىدحإ ةنس هردق مظعملا ناضمر نيرشعو عباس يف "'ةلاسرلا هذه ديوست نم

 انثا ةنس كرابملا نابعش يف رشعلا سيمخلا موي يف ةكرابملا ةخسنلا هذه خسن نم غارفلا ناكو "''.نيملاعلا بر هلل

 رفغ يرداقلا يعفاشلا يبيلحلا يناص نب ركب وبأ جاحلا نب هللا حتف يناكلا هللا ىلإ ريقفلا ملقب فلأو ةتامو رشع

 "".نيمآ ةرفغملاب امل اعدو هيف علاط نملو هخياشملو هيدلاولو هل هللا

 .أ يف ضايب ب49 -147 تاقرو فكل

 .ج اب نم طقاس ؛هدحو هلل دمحلاو» ”"'
 .هقلؤم هبتكو كلذ لاق :جاب ”"'

 نيملسملا عفنو انعفنو ناوضرلاو ةمحرلاب هللا هدمغت ٍينارعشلا باهولا دبع هفلؤم كلذ لاق :د «هفلؤم هبتكو كلذ لاق :ج ب ””

 .هتاكريب
 رشع نماث ءاعبرألا موي باتكلا اذه نم غارفلا ناكو :د .ج ب نم طقام «ةلاسرلا هذه ديوست نم غارفلا ناك دق يرصملا» ”*“
 هيلإ مهجوحأو هللا دابع رقفأ دي ىلع ماللاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم فلألا دعب ةرشع ةنس ريخلا رفص رهش

 زواجتلاو حامسلاب هل اوعدي نمو هللا هحماس يجاجزلا مامإلاب ريهشلا نيدلا ردب نب ميهاربإ ريصقتلاو زجعلاب فرتعملا ريقحلا ريقفلا
 .اميلست ملسو هبحصو هلأو دمحم انديس ىلع هللا لصو تابثلا نع

 .دحأ :ج 9

 ؛هدحو هلل دمحلاو 4و ,ريصنتلا معتو للوملا معن ليكولا معنو انيسح وهو ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو :ةدايز ب يف 586

 .د نم طقاس

 ىدحإ ةنس لاوش نم رشع ةتس موي هبتك نم غارفلا قفاوو :ب .هنوعو هللا دمحب ةقاطلا بسحب ةلباقم :أ شماه يف بتك ""
 يرجاملا دمحم نب دمحم ءارقفلا (اذك) مدخو ىرولا جوحأ هبتاك دي ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هترجه نم فلأو ةئامو نيعستو

 ناكو :ج .ىهتنا «نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛نيملسملا عيمجلو هخايشألو هيدلاولو هل هللا رفغ ًاداقتعا يرعشألا ًابهذم يكلاملا ًابسن

 ميركلا هبر وفع يجارلا ريصقتلاو زجعلاب رقملا ريقفلا دبعلا هيلإ مهجوحأو دابعلا رقفأ دي ىلع ةكرابملا ةلامرلا هذه قيلعت نم غارفلا
 عيمجلا انل ةرفغملاب مهل اعد نملو هيدلاولو هل هللا رفغ يتلاسملا سانو نب دمحأ نب دوعسم يلع هتالزو هبونذ عيمج نم نارفغلاو وفعلاب

 هدحو هلل دمحلاو ءضرألاو تاومسلا تماد ام ًاريثك ًايلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبنو انديس ىلع هللا ىلصو نيملسملا

 .فلأو ةئامو نينامثو [ضايب] ةنم مرح عباس سيمخلا موي خيرأت .نيمآ مهللا هدعب يبن الو



 أ طوطخم ةيادب

01 

 ١١16 ةئس يف مالسلا دبع خيشلا نبا رداقلا دبع ريقفلا دبعلا هيف رظن

 يرصملا ىقابلا دبع ديسلا ريقفلا دبعلا هكلمت دق
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 [ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم]

 «نيعتسن هبو ميحرلا نمحرلا هللا مسب (أ١١٠)

 هلوسرو هدبع لَو ادمحم انديس نأ دهشأو «نيبملا قحلا كلملا هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ةالص «نيعمجأ مهبحصو مهلا ىلعو نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلعو هيلع ملسو لصف مهللا «نيفلكملا عيمج ىلإ
 .نيما «نيملاعلا بر ماودب امالسو

 ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإب ىمسملا 'يباتك نم اهبترصتخا ةلاسر هذهف دعبو
 نم ءارمألا ةبحاصم ىلع هئارقفو نامزلا اذه ءاهقف ةمحازم نم ينغلب ام اهفيلأت ىلع يل ثعابلا ناكو .ءارمألا

 ىلإ هقبس يذلا ريمألا كلذ ةبحص يف هكراش نم لك هركي راص مهضعب نأ ىتح «ةبحصلا طورشب مهتفرعم ريغ
 هارتس اك ءطق ريمأ ىلع اومحازت ال «تابجاولا نم مهمزلي امو هتبحص طورش نوفرعي اوناك مهنأ ولو .هتبحص

 رياغتي ىتح ةعاسلا موقت ال :هلوق يف ِدِكي هللا لوسرل ًاقيدصت هلك كلذ نكلو .ةلاسرلا هذه يف ىلاعت هللا ءاش نإ

 هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع مامإلا مالك يفو .ىهتنا ءءاسنلا ىلع سانلا رياغتي اك ءارمألا ةبحص ىلع ءاملعلا

 «ءاملعلا نم حصنلا عامس ىلع نوربصي ال ءارمألا نإف .هحصن دصقب ولو ريمأ ىلع لخدي نأ ملاعل يغبني ال :هنع

 اي كتجاح ام :هل لاقف ًاموي ديشرلا نوراه ىلع هللا همحر ىعمصألا هللا دبع وبأ لخد دقو (ب )١ ٠١ .ىهتنا

 ءىشب هللا دبع ابأ اي كريخن نكلو حصانلا معن :نوراه لاقف ءحصنلا بلط :لاقف ؟كب ءاج ام هللا دبع ابأ

 مه مهنأل نيلفغملا داشرإب ةلاسرلا هذه انصصخ امنإو .ىهتنا ؛ءالخ يف انشغت الو الم يف انحصنت ال كنأ وهو

 نومحازي ال مهنإف ؛ءارقفلاو ءاهقفلا نم مهنيد رمأ يف قاذحلا فالخب «ةيويندلا ضارغألا ىلع نومحازي نيذلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «تاينلاب لامعألاو ؛.مهتبحص نع ًالضف ءارمألا نم برقلا ىلع

 :قيفوتلا هللابو لوقأف .ىخأ اي كلذ تملع اذإ

 ان لاو رك يعيش ميسو نال هالك لكك طور رق تر هلل عسا ةربع لع ةاوطتوا اقم

 «فئاوطلا رئاس عم قلختلل ًالاكو ًاييمتت باتكلا ةبطخ يف مهيلإ انرشأ اك رشاعلا نرقلا لئاوأ مهانكردأ نيذلا

 بحص اهبر ريمألا اذإ ءرخآلل امهنم لك ةبحص طورش ىلع ملعلا ةبلطو ءارمألا نم نيلفغملا انناوخإل ًاهيبنتو
 .ريمألل ملاعلا ةبحص يف لوألا ؛نيمسق ىلع ةمتاخلا هذه تمسق كلذلف ءهسكعو هللا ريغل ملاعلا

 ةبحمك (أ١٠؟) ةيناسفنلا للعلا نم ءيشل هبحصي الف «هتبحص يف ةينلا صلخي نأ ريمألا عم هقالخأ نمف

 نم هنارقأ نيب ةنسحلا هقالخأو هنساحم ريمألا ركذب ذذلتلاو «هناسحإو هرب لوبقو ةسلاجملا ةوالحو ةسايرلا

 يف ريمألا دنع عفشي راص اذإ هسفن ملعلا بلاط نحتميلف «كلذ ريغو هللا نم فوخو ةيشخو ةفعو عروو دهز

 نم هجوب هيلإ نسحي الو ههجو يف شبي الو هدقتعي ال ريمألا ناك ول اب .كلذ يف صالخإلا يعديو «نيمولظملا

 .اذه يباتك :ر



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا ديع خيشلا 4

 «نيئارملاو نيباصنلاو ةقسفلا ةرئاد ىلإ ءاملعلا ةرئاد نع هجرخي ىتح هضرع يف عطقيو هيلع ركني لب ؛هوجولا

 ءارم وهف الإو «صلخم وهف هيلع هلابقإ نم رثكأ كلذل حرفي هبلق ناك نإف «هيدي ىلع ةجاحلا ىضقنت كلذ عمو
 .ءارقفلا نم ريثك ىلع ىفخت دق ةسيسد هذهو «هتعافشو هتبحص يف

 دشأ هبحأو ريمألا ملعلا بلاط بحص ابر :لوقي "ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمس دقو

 ملظلا ىلإ هبسن نم هنع بيجي ريصيو ءشحاوفلا نم هيف عقي ام ةرثكو دالبلاو دابعلل هملظ ةدش "عم ةبحملا

 يف صلخيو هسفنل ملعلا بلاط هبنتيلف «هنارقأ نود ةبحملاب هيلع هلابقإو هاجلاو لاملاب هيلإ هناسحإ لجأل ىسفلاو
 دعب الإ أريمأ بحصي نأ ملعلا بلاطل يغبني ال :لوقي هللا همحر هتعمسو .ىهتنا «هنيد يف كله الإو «ةبحصلا

 هنم (ب7١٠) فاخي داكي الف «هل ريمألا مارتحا مدع كلذ مزال نمف الإو «ريمألا دي يف |ميف دهزلا يف ةغلابملا

 مل نإ :لوقي هتعمسو .هنيبو ينيب زييمت مت |مف ءاهتاوهشو ايندلا بحي انالك :لوقي هلاح ناسلو ةعافش هل لبقي الو

 ةبحص اهنأل ؛هبحصي نأ هل سيلف ؛هسفن نم هنيد ىلعو هيلع قفشأ هنأو «هيف ريمألا داقتعا ةدش ملعلا بلاط ملعي

 كلذ نع ضار ىلاعت هللا نأ دهشت ريمألا يف ةرعش لك ريصي نأ هيف هداقتعا ةدش ةمالع نم :لاق .ةدئافلا ةليلق

 [يفالإ ريمألا حصني ال هنأو «هل هتبحمو هترضح نم هبرق ةدشل هريغ الو ريمألا قح يف ءاعد هل دري ال هنأو «ملاعلا

 هنم ريمألا بلق رفن برو «هعم هبعت لوط ايف .كلذك ريمألا داقتعا نكي مل ىتمو «ةرخآلاو ايندلا يف هتداعس هيف

 الإ هيف داقتعالاو ةبحملا ةوعد يف ريمألا مالك ىلإ عجري نأ ملاعلل يغبني ال :لوقي هتعمسو .هراد لوخد هعنمو

 وه ىعسيل هتيالو ماود يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا هنم بلط ول !ب ريمألا كلذ ملاعلا نحتميلف ؛ناحتمالا لوط دعب

 كلذل هبلق حرشنا نإف «هتيالو نم وه هلزع وأ هودع ةيالو ماود يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتو لاحلا هيلع سكعف ءاهيف
 هتعمسو .هتبحص ملاعلل سيلف «بذاك وهف ءردكت ىندأ كلذل ردكت نإو ءقداص وهف «ملاعلا يف هداقتعا دازو

 ةيويندلا وأ ةينيدلا حلاصملا يف رئاد هنأو .هتدلاو نم هيلع قفشأ هنأ هبحصي يذلا خيشلا يف دقتعي مل نم :لوقي

 هذه نم يناثلا مسقلا يف يتأيسو .ىهتنا .هبحصي نأ خيشلل يغبني الف ءاهيف (أ7١٠) ريمألا ىلع ةعبت ال يتلا

 ةيالولا كلت نم هلزع يف ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا هجوتب حرشني نأ ريقفلا ةبحص يف ريمألا قدص ةمالع نم نأ ةمتاخلا

 وه [يف فشك هدنع نكي مل اذإ ملاعلا لاوحأ لقأ نإف «شاع ام ًادبأ اهتيالو نيبو هئيب لوحي نأو ءاهيف وه يتلا

 ؛هبحاص لزع يف ىلاعت هللا ىلإ هجوت اف ؛هل حلصألا وه اميف داهتجالا لهأ نم نوكي نأ ريمألا كلذل حلصألا

 كلذ لجأل خيشلا نم ردكت ىتم ريمألا نأو «ةرخآلاو ايندلا يف هل حلصأ كلذ نوكل الإ اهنيبو هنيب لوحي نأو

 .ىهتنا ءبيرق نمز يف هحصن لوبق ىلإ هعوجر وجري نأ ىلإ هتحبص نم جورخلاو هتعطاقم خيشلا ىلع بجو

 ال يتلا تايالولا نم ًائيش هبلط يف ريمألا ةقفاوم ملاعلا ىلع مرحي :لوقي صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 .كلذ وحنو ةوشرلاو سكملا ذخأيو ملظلاو روجلاب جارخلا عمجبي ًالماع وأ ًافشاك نوكي نأك ءاهيف صالخ

 هيلع ىلاعت هللا ةمحر در '

 نم أ ١



 49 ا ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهققلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 دوهش نع ىمعأ نوكي نأ ملاعلاب قيلي فيكف ةرخآلا لاوحأ نع بلقلا ىمعأ ريمألا نأ انملس ؛[نإ نحنو]

 هجوتب هل هتدعاسم مدعب نوكت (نإ اهيف صالخ ال ةيالو بلط اذإ ريمألل ملاعلا ةدعاسم :لوقي هتعمسو ؟كلذ

 هنع ىضري فوسف ءايندلا يف هيلع بضغ ريمألا نأ ردُق نإو .ةيالولا كلت نيبو هنيب ىلاعت قحلا لوحي نأ مزعو
 ال نأ ًاريمأ بحص اذإ ملاعلا صالخإ ةمالع نم :لوقي هتعمسو .ةرخآلا يف كلذ ىلع (ب )٠١ هلضف ركشيو

 حلاصملا عم رودي نأو ؛هلاب ىلع كلذ لثم رطخي ال لب « ةيدهالو ةبهالو ةقدص الو ًاناسحإ الو ارب هنم لبقي

 «حلصأ هودع ىأر نإو «ةيالولا ماود هل ىلاعت هللا لأسي «ةيعرلل حلصأ هريمأ ىأر نإف «ةيعرلا ىلع دوعت يتلا
 ًاغراف هبلق نوكي نأ ءارمألا ةبحص يف صلخملا طرش نم ناف ءودعلا كلذ يلويو هريمأ لزعي نأ ىلاعت هللا لأس

 .ىهتنا «يناسفن ضرغل هريمأ عم ةبصعلا نم ًاملاس

 ايندلا يف طسبتلل الإ ةيالولا ديري ال هنأ ريمألا نم ملاعلا فرع اذإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 هوجولا نم هجوب اهيلع هتدعاسم مدع هيلع بجو ؛قح ريغب مهلاومأ ذخأو دابعلا ملظ نع ًالضف اهتاوهشو

 هريمأ ودع ةيالو يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتي نأ هيلع بجي امك .همسج يف ةرعش لكب اهيلإ لوصولا يف هضراعي نأو
 ةدش مكل *رهظأ اذإ نامزلا اذه ةالو نم دحأ ىلإ ةبحملاب اوليمت نأ مكايإ :لوقي هتعمسو .ةيعرلل حلصأ ناك اذإ

 بلطي يتلا ةيالولا يف هودعاست نأ مكتبحص نم هدوصقم ناك |مهبر «هرمأ اوشّتفو ,مكل ةبحملاو مكيف داقتعالا

 .ةرخآلاو ايندلا يف عقت يتلا ملاظملا عيمج ةعبت يف هوكراشت نأو «هريغ دي يف تناك نإ اهيلإ لوصولا وأ اهيف هماود

 هل اورهجاو «ةيالو يف هدعاست ةدحاو ةرعش مكيف سيل هنأ قدصو قحب (أ١٠ 5) هوملعأف ينوق يف متككش نإو

 هودع ةبحم هل اورهظأو .شاع ام ًادبأ ةفيظولا هذه ًانالف مرحت نأ كئايلوأو كئايبنأب كلأسأ ينإ مهللا :مكلوقب

 .ههجو سبع نإو «ىلاعت هلل مكبحص هنأ يف قداص وهف «مكتبحص ىلع مادو كلذل حرشنا نإف «هيلإ اوددرتو

 لوبق نع اعروت سانلا دشأ نوكي نأ ءارمألا بحصي يذلا ملاعلا طرش نم :لوقي هتعمسو .قداص ريغ وهف

 ةدم لالح نم ولو ةيده هيلإ يدبم ال نأ هل هتبحص لوأ هيلع طرشي نأ هيلع بجاولا لب ءايندلا نم ءيش

 هسيقي اليل ءأقافنو ًاقلمت ال هبلق ميمص نم «ةبحص كنيبو ينيب اف «ةيده يلا تيدهأ نإ :هل لوقيو ءهل هتبحص
 اذه نم تطرش دقو .بلاغلا يف ءارمألا نم دحأ اهقوذي ال ءارقفلا ةرئاد نإف ؛نيباصنلا نم هريغ ىلع ريمألا

 ًانالف نإ ؛صخش هل لاق نينس دعب مث .هتيالو ةدم ةيده يلإ لسري ملف ؛مويفلاب فشاكلا نايلس ىلع طرشلا

 لاوحأ ىلع هيلع يظيغ ساقف ؟ةئسلا هذه هتداع هل متلسرأ ام متنأ :هراد نزاخل روفلا ىلع لاقف «كنم ردكتم

 .ةطبار هنيبو ينيب ام هنأ تفرعو هتبحص تكرت مويلا كلذ نمف ءايندلا هنولأسي هيلع نودري نيذلا ءارقفلا

 نوكي نأ ًاريمأ بحصي يذلا ملاعلا طرش نم :لوقي ىلاعت هللا (ب ٠١ 4) همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 اذإ حرشنيو هيلع تلخد اذإ ردكتي ريصي ثيحب ءايندلل ةهارك مهدشأو تاهبشلا نم ًاعروت سانلا دشأ نم

 نم نإف ؛نيمولظملا نم هتعافش لبقيو «ريمألا بلق يف ماقملا هل موديل كلذو .ايندلا ءانبأ لاح سكع هنع تلو

 .ةسايلاو ةيفوصلا باتك نم ةدايز نيتفوقعملا نيب ام ؛

 .رهظ :ر



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا ٠

 :لوقي هتعمسو '.«مرْكُم ْنِم ُهَل اف هللا ِنُِ ْنَمَول ءضرألاو تاومسلا توكلم يف ًاناهم ناك ايندلا بحأ

 «نالف ىلإ يبهذا :ايندلل ليق ول هنأ ثيحب «هبلقب هنع ايندلا عفدي ريصي ىتح ايندلا يف دهزلا ماقم ريقفل متيال

 انلعجا مهللا :ًارارم لوقي هتعمسو .هيف ميقت ًالحم هدنع هل دجي الف ءاهنم هبلق ةرفن نم هملعي امل كلذ ىلإ بجي م

 .قافن كلذو اهيلإ ليم ةيقب هدنعو اهيف اندحأ دهزي دقو ءاهيف وه دهزي نم انلعجت الو ءايندلا يف دهزي نمم
 ةيده هنع عفدي نأ ريمألا ةبحص يف خيشلا قدص ةمالع نم :لوقي هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 ؛هتيب ىلإ اهاسرإ نع ًالضف «تاقوألا نم تقو يف خيشلل ةيده لاسرإ ريمألا بلق ىلع رطخب الف «هبلقب ريمألا

 .ىهتنا ءاهاسرإ نع ًالضف اهاسرإ روطخ ريمألا بلق نم احمل ًاقداص ناك ول اذإ .ةبحصلا يف قداص ريغ خيشلاف

 كلذو ءايندلا يف ءارمألا (أ0١٠) نم عسوأ نحن :لوقيو ءارمألا اياده دري يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 عجرف «ايندلا نم ليلقلاب مهتعانق نوكل ءارقفلا فالخبو «مهماظن بسحب فراصملا نم ءارمألا ىلع ام ةرثكل

 الو احمق هيلإ لسري ال نأ ءارمألا نم هبحصي نم ىلع طرشي هللا همحر ناكو .قيضلا ىلإ ايندلا يف ءارمألا عسو
 .كل يحصن لبقتل كتبحص امنإ :هل لوقيو «ةداعلا يف ءارقفلل ءارمألا هيده امه كلذ ريغالو ًاسدعالو ًالسع

 «بارش هل برشي الو ًاماعط هل لكأي ال نأ هبحصي يذلا ريمألا ىلع طرشي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 ال ًارومأم راصو ريمألا لايع نم ًادودعم راص «ريمألا ةيده لبق اذإ خيشلا نإ :لوقيو «لالح نم كلذ ناك ولو

 .ىهتنا .مهنم دحأ لوق دنع فقي ريمألا ريصي الو ءبولقلا نم مهتبيه بهذيو خايشألا ةماهش يناني كلذو ءًارمآ
 ًاماعط مهل قذأ مو ةيده مهل لبقأ ملف «هدالوأو دادغب ني نيدلا ماسح ريمألا ىلاعت هللا دمحب تبحص دقو

 سدعلا وأ لسعلا نم ًائيش لسرأ مهدحأ نأ عقو نإو .اذه يتقو ىلإ ًاشارفالو ًابايث مهنم تسبل الو ًابارش الو

 نب دمحم ينلخدأ دقو .يتوقب الو يلوحب ال لجو زع هللا نم يل ةيامح ًائيش كلذ نم قوذأ ال ءألثم ةيوازلا ىلإ
 (ب١٠ 0)ريجا :لاقو ؛حافت بارش اهيف ًازيمّرْطَق يل حتفو «يلعن ليبقتب مهرمأو هلايع اهيف يتلا هتعاق دادغب

 :لاقو «هلبقو يلعن ىلع أطأطف .كلذ ىلع هقفاوأ ملف رادغ مهرد رادقم ولو اذه نم اندنع قذو لايعلا رطاخب

 ىلع نوكيو .دابعلا حلاصمل كانبحص اهنإو «كلذ لثا كبحصن مل انإ دمحم اي عمسا :هل تلقف ءانأ يرطاخل ربجا

 تملظو هب كوحصني ام تفلاخ اذإ اهب كومريل ًاراهنو ًاليل كيلإ ةهجوتم ةمومسملا ءارقفلا ماهس نأ خألا ملع
 وأ ةمقل لكأب كرطاخت ربج لجأل انماهس لمع لاطبإ ىرن ال نحنو .كيف ةبحمو كل ًابيدأت دالبلاو دابعلا

 اهيأ يب اودتقاف «هللا همحر تام نأ ىلإ ةيده لوبقب ينبلاطي ملو مويلا كلذ نم ينع عجرف .اذه كبارش نم ةسحل

 .كلذ لثم يف ناوخإلا

 نيذلا ءارمألا ماعط نم ًائيش قوذي نأ خيشل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 وأ هتعارز جارخ نم ًامهرد ًاحالف لمح ول هنأ ىتح «ًابلاغ تاهبشلاو مارحلا نم ملسي ال مهماعط نأل مهبحصي

 نأ ريقفل ىغبني الو .هؤاعد لطبو تاهبشلا نم هلك كلذ راص «ةدحاو ةعاس ولو ءداصح وأ ثرح يف هرخس

 ْ .ىهتنا ؛ماعطلا كلذ نم هلكأب دابعلا وأ ريمألا حلاصم يف هئاعد لطبي
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 ٠١١ © ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 نوصخرتي نيذلا مكرصع ءارقفب اودقتعت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو

 لاملا اذه نم كءاج ام :ِْلَي هلوق نم ثيدحلا يف درو اب نوجتحيو لاؤس ريغب مهيتأت يتلا ءارمألا اياده لوبق يف

 يف وه |منإ ثيدحلا نإف «كيلإ هللا هقاس قزر وه امنإف ؛هلومتو هذخف سفن )1٠١( فارشتسا الو لاؤس ريغ نم
 «هنع عربتلاو هدر ىلع عراشلا ثح دقف «ءارمألا ماعطك تاهبشلا امأ .لالحلا نم لاؤس ريغب دبعلا ءاج ام قح

 نإف «مئارجلاو صلبلا نمو لامعلا اياده نم مهناويد لخدي ام فرعو ةالولا طلاخ عرشتم لك كلذ فرعي (ى
 ةالولا مكل هلسري يذلا منغلا وأ رقبلا نم ًائيش اولبقت نأ مكايإ :لوقي هتعمسو .هلك كلذ نم ةعمتجم مهلاومأ

 كلذ لثم يف اولهاستت نأ مكايإو .نيحالفلا نع ًابصغ هنوذخأي مارح وأ ةهبش هلك هنإف ءاهريغو اياحضلا مايأ

 مارحلاب يرتشا ءيش لك نإف ءانترضحب ينالفلا قوسلا نم هلامب ريمألا مكل اهأرتشا ةيحضلا هذه مكل اولاق اذإ

 ؟لحي له رجلا ذيبن يف لوقت ام :هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ مامإلل اولاق دقو .هلصأ مكح همكحف «تاهبشلا وأ

 دهشو «ةيوازلا ىلإ ةرقب انل ةالولا ضعب لسرأ دقو .ىهتنا ,مهءاج نيأ نم بيبزلا نمث نع ًالوأ اولأسا :لاقف

 ساكملا نم ًاصلب اهذخأ هنأ ينربخأو تاقثلا نم صخش ينءاجف «قوسلا نم اهارتشا ريمألا نأ اهب ءاج يذلا

 دعت الو ءاهيلإ نيجاتحم ريغ اتنأف ءانريغ ىلإ اهلسرأ :هل تلقف ءريمألا ىلإ اهتددرف «رقبلا ىلع سكملا ذخأي يذلا
 اياده (ب١٠) نم ًائيش اولبقي !ودوعي ال نأ ةيوازلا ءارقف ترمأو «كنم هانبلط نإ الإ ًائيش كاذ دعب انل لسرت

 .نيملاعلا بر هل دمحلاو هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛ىهتنا ءاولعفف ًاقلطم برعلا خياشمو فاشكلا

 ةيالو ليصحت يف وأ اهيف وه يتلا ةيالولا ماود يف 'هدعاسي هنأ ريمألا مهوي ال نأ ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 نم هسئيي نأ خيشلا ىلع بجاولا امنإو .قئالخلا تاعبتو ملظلا نم ملست ال يتلا فئاظولا رئاس نم اهاجرتي

 ةحلصم ةيالولا هذه يف كتدعاسم ىلإ نحت ةدحاو ةرعش يف سيل :قدصو قحب لوقيو ءاهتيلوت يف ةدعاسملا

 ةيفوشك تناك نإ امهيسال ؛يريغ ىلإ بهذاف اه كتيلوت يف كدعاسي نأ ًادحأ بلطت تنك نإف «كيف ةبحمو كل

 .اهيف نوعقي رومأل كلذ لثم يف ةدعاسملا ًاعرش زوجي ال لب يغبني ال هنإف .كلذ وحنو برع ةخيشم وأ ًاسكم وأ

 .لالح اهنأك ىتح اهتيابجب ةناهتسالاو ةبجاو ملاظملا ةيمست نم رفكلا يف عقوي ابر

 طرشب يخأ اي كبحصأ :هل لوقي ءارمألا نم ًادحأ بحص اذإ ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 هبلطت امم كنامرح يف وأ كتيالو نم كلزع يف كل ريخلا تيأر اذإو . ةيده كل ليقأ الو ًاماعط كل لكآ ال يننأ
 نم ًادحأ تملظ اذإ كنأ يخأ اي ملعا :لوقيو .كنامرح يف وأ اهنم كلزع يف ىلاعت هللا تلأس .فئاظولا نم

 «كييدأتو كل زع يف ىلاعت هللا (أ1١٠) ىلإ هجوتتو كنعلت يف ةرعش لك تراص «ةضيب وأ ةجاجد يف ولو كتيعر
 بهذاف «تكش نإو ؛طرشلا اذه ىلع يتبحص يف لخداف تئش نإف .ليوطلا سبحلاو ديدشلا برضلاب ولو

 تايالو نم ءىث يف ًادحأ اودعاسي نأ نامزلا اذه يف ءارقفلل زوجي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر هتعمسو .يريغ ىلإ

 بحاصل كيرش وهف :كلذ يف دعاس ريقف لكو .داقتعالا لك مهدقتعاو ةديدع نينس مهيلإ ددرت ولو ؛ملظلا

 يف رذح ىلع جذاسلا ريقفلا نكيلف «ةرخآلاو ايندلا يف هيلإ لصاولا يزخلا يفو هل لصاحلا مثإلا يف ةيالولا كلت
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 تابوقعلا نم هل لصحي ام ىلإ رظن هنأ ولو .ةريصبلاو رصبلا ىمعأ مهدحأ نأل ءارمألا ةبحص نم نامزلا اذه

 .ىهتنا ًادبأ لام ريغب اهيف لكس ولو «ةيالولا كلت لبق ام ةرخآلاو ايندلا يف
 ال نأ ىلاعت هلل ريمألا بحصي يذلا خيشلا ةمالع نم :لوقي ىلاعت هللا همحر نانع نب دمحم يديس تعمسو

 هل حصنلا ةرثك هتفيظو امنإو .ريمألا دارم عم ال ىلاعت هللا دارم عم رئاد *هنأل هلزع ىلع نزحي الو هتيالوب حرفي

 كل لصح ام كيفكيو .دالبلاو دابعلا ملاظم نم تحرتسا دق :هل هلوقو لزع اذإ هل هتيلست ةرثكو هتيالو مايأ
 ةعلخ دبع ىلع علخ اذإف ,ناطلسلا مالغك وه امنإ ًاطبر الو ًالح ىلاعت هللا عم هل ىري الف ؛كنتيالو مايأ ملظلا نم

 .نيرمألا دحأ حيجرت نم غراف هبلقو (ب )٠١1 «لزعلا بادآ هملع «هتيالو نم هلزع اذإو ءاهبادآ هملع ةيالوب

 ملعيلف ؛هيلع ركنيو ههركي يذلا ريمألا ةيلوتو هدقتعي يذلا ريمألا لزع نم ريقفلا ردكت ىتم :لوقي هتعمسو
 هللا ةاضرم عم رادل ؛هتبحص يف ًاقداص ناك هنأ ولو .سفن ظل وه |منإو ىلاعت هلل تسيل ءارمألل هتبحص نأ

 ول هنأ ريمألا هتبحص يف ريقفلا قدص ةمالع نم :لوقي هتعمسو .هريمأو هسفن ةاضرم ىلع هتاضرم مدقو ىلاعت

 كلذ ودع ةفيظولا كلت يف ىلاعت هللا ىلو مث ءاهبلطي ةيالو هريمأ ةيلوت يف ىلاعت هللا ىلإ ًاهجوتم رثكأ وأ ةنس ثكم
 ضعب هدنع لصح ىتمو .هريمأ ةيالول هحارشنا نم رثكأ ودعلا كلذ ةيالول حرشنا ءاهنيبو هئيب لاحو ريمألا

 .ىلاعت هللا ريغل هل هتبحصف ؛هريمأ ودع ةيالوب ريدكت

 لزعلاب هل مكتاعدل حرشني نم لإ ءارمألا نم اوبحصت ال :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 مكلخدي ديري هنأل هوبحصت الف «ةيالولا ماودو رصنلاب هودعل مكئاعد نم هرطاخ ضبقنا ىتمو .رصنلاب هودعلو
 .ءارقفلا ماقم يناني كلذو همكح تحت

 ءارمألا نم دحأ ةبحصب لتبا اذإ خيشلا قدص ةمالع نم :لوقي هللا همحر يلحملا نيدلا رون خيشلا تعمسو

 ؟نأ روجلا ءارمأ نم نظ نم :لوقي هتعمسو .هنعلي هبلق ؛هطلاخ نإو وهف «هبحت ةرعش هيف نوكي ال نأ ةروجلا

 «نينس هيلإ ددرتو هدقتعا ولو هنظ باخ دقف :هبحص اذإ هودع ىلع هعم نوكي نيلماعلا ءاملعلا (أ )٠١8 نم ًادحأ

 .ىهتنا ءمهيلع ةعنم رثكأو هنم ةيعرلل حلصأ ريمألا كلذ ودع نوكي دقف

 ربكأ نم امهدحأ «ناريمأ هيلإ ددرت اذإ ريقفلا قدص ةمالع نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 «هيف دقتعملا ىلعو «ةيعرلل حلصأ ناك اذإ هيلع ركنملا عم نوكي نأ «هيلع نيركنملا ربكأ نم يناثلاو هيف نيدقتعملا

 ين دجي ال ؛هودع لزع يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا يف هلأس ولو ءروكذملا هيف دقتعملا نأ ىتح .ةيعرلا ملظي ناك اذإ

 ةبحمل حيجرت ىندأ دجو ىتمو .حلصأ وه يذلا هيلع ركنملا كلذ لزع يف هجوتلا ىلإ هبيجت ةدحاو ةرعش هسفن
 نوبحصي نيذلا ةفئاطلا هيلع ام « ةحئار قدصلا نم مشي مل وهف ,حلصألا ينعأ ؛روكذملا ركنملا ىلع دقتعملا

 .ىهتنا «نيلامجلاو نييرجملا ةبصع مكح مهمكح نإف «ةيناسفنلا ضارغألل ءارمألا
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 ٠١ # ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 نوكي هنأ نينس هيلإ ددرت يذلا ريمألا نم مكدحأ مش اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 كلذب تلعف دقو .ىهتنا ؛هتبحص يف ةدئاف ال هنأل بلاقلاو بلقلاب مكتبحص نع هودرطاف .هودع ىلع هعم

 الإ حصي ال كلذ نكل .هودع ىلع هعم نوكأ نأ ينم بلط نمل درطلاب تحرصف «يلإ اوددرت امل دادغب ينب عم

 .نوملاعلا بر هلل دمحلاو «هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ءايندلا (ب )٠١8 يف دهزلا ماقم مكحأ نع

 لمحت يف ريمألا ةكراشم ىلع ةردقلا ىلاعت هللا هاطعأ نإ الإ ًاريمأ بحصي ال نأ ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 امإ «تاعبتلا باحصأ يضري ىتح ةنجلا لوخد نع هقيوعتو هعم باسحلل هفوقوب اضرلاو قئالخلا تاعبت

 مهيضري نأب امإو «هب نوضري ام ردقب مهرازوأ نم لمحي نأب امإو ءايندلا راد يف اهلعف يتلا هتانسح مهئاطعإب
 ريمألا بحصي نم لاح سكع «ريمألا ةبحص قحب ءاقو كلذ لك .نانجلا ميعن نم مهل هيطعي ءىب ىلاعت هللا

 :رئاسلا لثملا يفو .هفرعي مل هنأك هقراف «ةرخآلاو ايندلا يف ةبيصم ريمألاب لزن اذإ مث .هاياده لبقيو هماعط لكأيو

 .ةراغلا درب هيلعف «ةرافغلا لكأ نم

 هردقأ نإ الإ ًاريمأ بحصي ال نأ ملاعلا نيد نم :لوقي هللا همحر يطوطشدلا رداقلا دبع يديس تعمسو

 عيمج يف هتظحالمب كلذو .هندب وأ هنيد يف ةرخآلاو ايندلا يف هبيصت يتلا تافآلا عيمج نم هتيامح ىلع ىلاعت هللا

 نم لام ذخأ ين الو ,ماكحألا نم مكح يف ةعيرش نع جورخ نم مومذم يف عقي ال ىتح هتانكسو هتاكرح

 ال نأ ملاعلا نيد نم كلذكو .رطاخ بيط ريغب ًالثم دلبلا لزن اذإ هل لمعت يتلا ةبجولا يف ولو ءقح ريغب دحأ

 هتيامح ىلع ىلاعت هللا (أ9١٠) هردقأ نإ الإ نامزلا اذه يف فئاظولا نم ءىشب هتيالو يف هدعاسيو ًاريمأ بحصي

 لزع مأ هتيالو يف مادو ةدايزلا كلت لبق ءاوس «هتشيعم ردكي كلذ نأل ؛ناطلسلل الام هتيالو يف هيلع ديزي نم
 ل اذإ ايندلا يف هنم ردكت نإو .هقح يف ءاسأ دقف «نامزلا اذه يف ةيالو هتيلوت يف ًاريمأ دعاس نم نأ ملعف ءاهنم

 مكردقأ نإ الإ ريمأ ةبحم يف اولخدت الو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «ةرخآلا يف هلضف ركشي فوسف «هدعاسي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هان ركذ ام ىلع ىلاعت هللا

 هيف داقتعالا نم رثكأ ول هب حرفي امم رثكأ هيلإ ددرتلا ريمألا عاطقناب حرفي نأ ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 مدعو هتنهادم يف عقيو الإ .حالصلا هيف دقتعيو ريمأ هيلإ ددرتي ملاع لقف «طايتحالاب هسفنل ًاذخأ هيلإ ددرتلاو

 ماد امو ؛«تارورضلا لاح يف الإ خيشلل ددرتلا رثكي ال ريمألا نإف ًاضيأو .نيدلاو فورعملاب هفصوو هحصن

 هل بلط هنأكف ؛هيلإ هريمأ ددرت ةرثك بلط نمف ءادبأ خيشلا ىلإ ددرتلا ىلإ جاتحي الف هدي عوط ماكحلاو ريخ يف
 .هيلع ماكحلا بولق رييغتو هتفيظو يف ةدايزلاب ''هيلع ءادعألا كيرحتو دكنلا ماود

 .ىهتنا «قورخم لك الإ مهيتأي ال ءالخلا تيبك ءارقفلا :ىلاعت هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس مالك ينو
 :هل لوقيو «هتيالو ةدم (ب ٠١ 9) هتيواز ىلإ ددرتي ال نأ هحبصي يذلا ريمألا ىلع طرشي ىلاعت هللا همحر ناكو

 عم طرشلا اذهب ىلاعت هللا دمحب انأ تلعف دقو .ىهتنا «كنيبو ينيب ةبحصلا دهع تضقن دقف «يلإ تددرت ىتم

 ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .كلذ ىلع دمحلا هللف «ميهاربإ ريمألاو ديزي يبأ ريمألاو دمحم ريمألاك رصم رتافد
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 يف هتظحالم يف بعتلا نم مكحارأ هنإف .مكيلع راكتإلا نم رثكأو مكترايز نع عطقنا املك ريمألاب اوحرفاو

 تاعبتلا عيمج يف هتكراشم يف بعتلا نم مكحارأ اذإو .ءيش ين ةعيرشلا نع غيزي ال ىتح هتانكسو هتاكرح عيمج

 «ريخلا نم مكيلع يذلت اورظنت نأ لبق رشلا نم مكيلع ام ىلإ اورظناو .هتيالو مايأ اهبستكا يتلا رازوألاو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ىلاعت هللا ىلإ هجوتلاب ةفيظو ةيلوت يف هل ىعسي ال نأ هريمأ ةبحص يف هقدص ةمالعو مهدحأ قالخأ نمو

 رخآل ررض دحاول هعفن يف نأل اهيف هتدعاسم مدع هيلع بجاولا نمف «يلوتملاب رضت ال وأ ةلولحم تناك نإ الإ

 .ىوقتلاب الإ دحأ ىلع دحأل ةيزم ال مالسإلا يف ةوخإ مهلك نوملسملاو

 ريقف يف دقتعم امهدحأو ةوادع نيريمأ نيب متيأر اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 اذه اولوقت نأ مكايإف ءركنملا نود ىلوت ددرتملا نإ مث «هيلإ ددرتي الو ريقفلا ىلع ركنم رخآلاو «هيلإ ددرتلا ريثك
 يف ةيالو بحي (أ١١١) قداص ريقف ''[مث] ام هنإف .كلذ نم ريقفلا اوصلخ لب «ريقفلا اوذؤتف «هداقتعا ةكربب

 ةيالولا كلت يف امل هقيدص ةيلوتب حرفلا هب قيلي الف ,قلخلاب ةمحرلا نم هيلع وه امل هودع الو هقيدصل نامزلا اذه

 نم حصنلا عاس مرح دقو اميسال ءهمثإ ىلإ (مثإ اهب دادزي هنأل هودع ةيلوتب الو «تاعبتلا ةرثكو ةمذلا لغش نم
 .هل هتاداعمل ريقفلا

 يف ريصي هنأ ريمأ نود ريمأ هيلإ ددرت اذإ ريقفب اونظت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ةحلصم هتيالو يف ىأر نم لكف «قلخلا حلاصم عم رئاد ريقفلا |نإ .دساف نظ كلذ نإف «هريغ نود ددرتملا فص

 دمحب انأو ةالولا نم ريثك نم ًاريثك كلذ يل عقو دقو .ىهتنا ؛هيلع نيركتملا ربكأ نم ناك ولو ءهعم ناك ءمهل

 ملظلا نم هيلع مهارأ ام ةرثكل مهاياده نم ءيش لوبق نم ىلاعت هللا ةيامح نم هيلع انأ امل كلذ نم ءيرب هللا

 ؟ملاظ ىلع ملاظ حيجرت دهاز نم حصي فيكف ؛بهنلاو صلبلاو

 ركنم رخآلاو دقتعم امهدحأ ناريمأ هيلإ ددرت اذإ قداصلا ريقفلا طرش نم :لوقي نانع نب دمحم يديس تعمسو

 هجوت .حلصأ هآر نم لكف .ةيعرلل حلصأ ناك نإ الإ ءكلذ نم دضلاب ناك نمت رثكأ دفتعملا ددرتملا ىلإ ليمي ال نأ

 لجأل ءارمألا نوحبصي نيذلا ءارقفلا لاح سكع ءاهبلطي ىتلا ةيالولا كلت نم هنامرح وأ هلزع يف ىلاعت هللا ىلإ

 .نيملاعلا (ب١١٠) بر هلل دمحلاو :خياشم متلمع اذإ هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ءايندلا

 نأب كلذو .ريمألا ةبحص قحب ءافولا ىلع ةردقلا هسفن نم فرعي نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ةردقلا هسفن نم فرعي مل نإف ءيعرشلا هقيرطب هحرفل حرفيو هنزحل نزحيو هئافشل ىفشيو ريمألا ضرمل ضرمي

 .هتبحص يف لوخدلا مدع لقعلا نمف ءانركذ امك هتبحص قحب ءافولا ىلع
 ال "؛لام كاله وأ دلو توم وأ لزع نم ةبيصم ريمألاب لزنو اريمأ بحص اذإ صاوخملا ىلع يديس ناكو

 تاوهش نم كلذ ريغ الو رهن ىلع الو ناتسب يف جرفتي الو عماجي الو كحضي الو ماني الو برشي الو لكأي

 .متارأ “

 .لام كاله وأ لزع وأ توم :ر



 ٠١8 © ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 مويلا دجوي نأ لق رمألا اذهو .ىهتنا هريمأ نع مغلاو مهلا كلذ لوزي ىتح ةيعرش ةرورضل الإ ءسوفنلا

 دجت «ةيهاد ريمألا تباصأ اذإو هبكارم نم بكريو هبايث نم سبليو ريمألا ماعط نم لكأي مهبلاغ لب «ريقف يف
 ٠؟.نيمآ «كلذ لثم نم انناوخإو انظفحي ىلاعت هللاف «ةءورملا ةلقو ايندلل هبح ةمالع نم كلذو همه نم ًاغراف هبلق

 بنذل ًابكترم ناك نم نإف ؛يصاعملا '"عبمجل ًاكرات نوكي نأ ًاريمأ بحص اذإ ''ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 ولف «ةالولا مهدحأ ىلع تلام اذإ مهتالمح لمحت نم مهقحب مايقلا نع هزجعل ءارمألا ةبحصل حلصي ال دحاو

 ىلع ردقي الو ةيعاد هدنع دجي ال ؛ءاليلا نم ريمألا ىلع ام ةلازإ يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتي نأ بنذ هيلع نم دارأ

 نمب قيلت (نإ هللا دنع ةعافشلا نأ مولعمو «ىلاعت هللا دنع ةعافشلا باب نم (أ١١١) لمحتلا يأ ''هنأل كلذ

 موي نورذتعي مهنم ةعامج نأ حيحصلا يف درو لب .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاك بونذلا نم ًارهطم ناك

 اولخدت الو «كلذ ناوخإلا اهمأ اوملعاف .ًابونذ اهنومهوتي اوناك رومأب ةعافشلا مهنم قلخلا بلط اذإ ةمايقلا

 لجخي ةريرس مكدحأل ناك ىتمو .ةنطابلاو ةرهاظلا يصاعملا رئاس نم نيرهطم متنك نإ الإ ريمأ هتبحص يف
 .ريمأللو مكل مارحلاو شغلا نم كلذ نأل ًاريمأ بحصي نأ هل سيلف «ةرخآلاو ايندلا يف سانلل اهروهظ نم

 هللا ةرضح لوخد نع دبعلا درطت يتلا بونذلا ىفخأ نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 .هناوخإ نم ًالاح نسحأ هسفن دبعلا ةيؤرو ايندلا ةبحم ءلجو زع
 عيمج هنع لمحي نأ ريمألا بحصي نم طرش نم :لوقي هللا همحر يطوطشدلا رداقلا دبع يديس تعمسو

 هب قح ام هل اهوخد نكي مل نإ .هنع ةباين اهلخديف راثلا لوخد ىتح ةرخآلاو ايندلا يف هيلع ةلزانلا ايالبلا
 ىلإ هقوف نم أران وشحم هنطب نأ سحي ريصي ىتح ءالبلا يف هكراشيلف ؛هلك كلذ هنع لمحي مل نإو .يهلإلا لوقلا

 ريقفلل ءىش ىوقأ نم :لوقي هتعمسو .ةبحصلا لبق هسفن ىلع كلذ ريمألا ةبحص ديري نم ضرعيلف «همدق

 ال (ب1١١) تاهبشلا لكأي نم نإف .صلاخلا لالحلا لكأ مكحي نأ هبحصي يذلا ريمألا تالمح هلمحت ىلع

 رضو هرض دقف «هريمأ ماعط لكأ نمف ءهيف ةهبشلا ةبلغل هبحصي يذلا ريمألا ماعط اميسال ءلمحتلل حلصي

 .ىهتنا .هل هئاعد ةباجتسا مدعب هسفن

 لكأ نما ظوفحم بونذلا عيمج نمر هطم نوكيال ملاع لك :لوقي ى اعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيشانخيش تعمسو
 دنع مولظم يف عفاشلاط رش نمنأل كلذو .هحصن يلعهتردق مدعلًار يم بحصينأ هل سيلف«لالحلا الإ لكأيال تاهبشلا

 مولعمو .ىلاعت هللا ةرضح لوخد نم هعنمي ًابنذ ًابكترم نوكي ال ثيحب ىلاعت هللا دنع ميظع ماقم هل نوكي نأ ريمأ

 هنوكل هبر دنع هريغ يف ًاعفاش نوكي نأ هب قيلي الف ىلاعت هلل ودع بونذلل بكترملاو تاهبشلاو مارحلا لكآ نأ

 يدي نيب لاجدلا عقي امك ءجاردتسالا باب نم كلذف «هتعافش هل لبق أريمأ نأ عقو نإو .نيطايشلا ناوخإ نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ىهتنا ؛جرخ اذإ ةعاسلا

 .ىهتنا :ةدايز كانهو هر نم طقاس «نيمآ»
 .ر نم طقاس «ًاضيأ»

 .عمجل :رأ 8

 ,نأل أ



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا

 ىلع حالفلا برضك اهيف عقي يتلا يصاعملا نم ءيش ىلع هرقي ال نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 يتلا مئارجلاو صلبلا هذخأك «كلذ وحنو ساردلاو داصحلاو ثرحلا يف هريخستو هنع هزجع عم جارخلا هنزو

 «مهنايعأ فرع نإ اهبابرأ ىلإ ملاظملا كلت درب هرمأو هيلع راكنإلا هيلع بجيو .ةداعلا مكحب هتيعر نم اهذخأي

 فرع نإ مث .ةمايقلا موي باسحلا عقي ىتح كلذ يف ةيهلإلا ةئيشملا تحت ناك (أ7١١) ؛مهايعأ فرعي مل نإف

 هنم ئربتم هنأ هل رهظيو «هتبحص نع هدرط ملاعلا ىلع بجو ؛مهتامالظ مهيلإ دري ملو ءنيمولظملا نايعأ ريمألا
 «ةيعرلا نم ليطربلا ذخأي مهضعب تيأر لب .ريقف يف نآلا دجوي نأ لق بيرغ قلخ اذهو .ةرخآلاو ايندلا يف

 يف هنم هبيصي ررض فوخ ريغ نم ًاروز كلذب هل دهش هنيدو هتفع يف ريمألا دهشتسا اذإو ءريمألل هيطعي مث
 يلع هرضرعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ةيفاعلا هللا لأسنف ""ءاهتحسو ايندلا يف هتبحمل وه |منإو .هنيد وأ هندب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هنع اودعباف الإو هوبحصاف ريمألا عم هلعف ىلع متردق نإف .مكسفنأ

 اهلثم لمعب هلثمل ةقاط ال ةعساو ةميلو لمع يف هسفن "[نوخي] ال نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 دالوألا روهط ةهج نم مهو مغ يفانأ هللاو :هلوق وحن كلذ يف هل ةدعاسملاب ضيرعتلا ىلإ هجوحأ اهبر كلذ نأل

 ىلإ رداب ابر هنإف .هبحص يذلا ريمألا ةرضحب اميسال «ظافلألا نم كلذ وحنو ءيش يعم سيلو «مهجيوزت وأ

 اهريغو تاعافشلا يف هدنع هتملك ترصقو هيلع لضفلا هل راصف ءمحللا وأ زرألا وأ لسعلا نم ءيش لاسرإ

 «كلذ لثم ىلإ جتحي مل «هتقاط ردقب هتميلو لمع ريقفلا نأ ولو .هبلق نم هتبيهو هتمرح تلازو حلاصملا نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف (ب١١؟)

 «فئاظولا نم ةفيظو ةيلوتب هدعو يف ريمألا عم هسفن ''[نوخي] ال نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ىلع ردقي الف «هب هدعو اهب هبلاطي ريمألا ريصيف «ءايلوألا نم ةوبنلا لهأ اهيف هضراع وأ هل تمسق نوكي ال دقف

 هماعط لكأي ناك نإ اهيسال «نيباصنلا نم ًانالف نإ :لوقيو «هبلق يف ةبيه هل ريصي الو هتياعر نم طقسيف «ءافولا

 يبن ريغل سيل :اولاق دقو .قلخلا نم دحأ مكح تحت وه سيل ىلاعت هللا نأ كلذ حاضيإو .هاياده لبقي''[و]

 .مهريغ فالخب مهتمصعل مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل نوكي نإ دعولا قدص نأل دعوب ًادحأ دعي نأ

 يف انيلع مك رطاخ :مكدقتعي يذلا ريمألا مكل لاق اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نإو ءاهب مكبلاطي ريصيو لوقلا مكيلع كسميف «لصحت هللا ءاش نإ :اولوقت نأ مكايإف «ةينالفلا ةفيظولا ةيلوت

 نحنو ءانسفنأل هبحن ام خألل بحن اننأ يف كش ال :اولوق نكلو .هتعامج نيعو هنيع نم متطقس هل لصحت مل

 «صالخلا مدع نم اهيف امل كلذ ىلإ مهبيجن ال اهانلبق نإ ميظع لاب انودعوو ةفيظولا هذه انيلع اوضرع ول
 نم ناك نإو (أ117) «ةفيظولا كلت بلط كرتيو باوجلا اذهب يفتكي وهف «ريخلا لهأ نم ناك نإ ريمألا نإف

 .اهتبحصو :ر
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 .ققحملا نم ةدايز "'



 /٠١9 # ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 اذإ هب اولمعاو ناوخإلا اهمأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ؛هنم نوحيرتستو مكيلإ ددرتلا نع عطقني وهف ريخلا لهأ ريغ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «سانلا مكدقتعا

 «راهنلاو ليللا يف ةيهإلا بكاوملا عيمج رضحي ريمألا كلذ ناك نإ الإ ًاريمأ بحصي ال نأ مهدحأ قالخأ نمو

 نوكي اب نيهتسيو هديس ةمدخ تاقوأ سكعي نم نأل كلذو .لفن وأ ضرف يف بكاوملا نم بكوم هتوفي الف

 .تقملا ىلإ رجي امبر هبحاصمف «هيلع نابضغ ىلاعت قح ا ناك نمو هنع ضار ريغ ىلاعت قحا
 ال وأ طولي وأ ينزي وأ رمخلا برشي ريمأ ةبحصو مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 نم نأل كلذو .حوصنلا ةبوتلا يف ذخألاو مكحصن لوبق هنم متملع نإ الإ ءاهتاقوأ يف ةالصلا ىلع بظاوي

 الو هحصني نأ الإ ريقفلا عسي ال هنآل .بعتلا ةياغ يف هتبحصف .حصان هحصن اذإ هبنتي الو يصاعملاب ًامرغم ناك

 حالصلاب هل وعدي نأ ريقفلل يغبني اذه لثمو .يصاعملا هل قلخي ىلاعت قحلا ماد ام هحصن لبقي نأ ريمألا نكمي

 .ىهتنا :ةداعسلا حاير هيلع بهت ىتح هنع دعبيو

 يف ًافوقو سانلا لوأ نم ريمألاو خيشلا نكي مل نإ :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو

 ةباجإ ةعرس مدعو رخآلل امهدحأ عفن مدعل بعتو ءانع رخآلل دحاو لك ةيحصق (ب )١١7 «ةيهلإلا بكاوملا

 ىلإ عراس نمف «لامعألا نم مهحراوج ىلع زربي ام ةلكاشب هدابع لماعي ىلاعت قحلا نإف .هبحاصل مهدحأ ءاعد

 ةباجإب ةيهلإلا رادقألا تأطبأ :هيصاعم ىلإ عراس وأ هتعاط يف أطبأ نمو «ةعرسب هجئاوح هل قحلا ىضق ؛هتاضرم

 ىلع نوكي هنأ ةمايقلا موي طارصلا ىلع ينملا يف اولاق ام ريظن «ًاقافو ًءازج هلمع ةلكاشب هجئاوح ءاضقو هئاعد

 «كانه رانلا يف طارصلا نع همدق تغاز ءانه ةعيرشلا نع غاز نمف ءانه ةعيرشلا طارص ىلع دبعلا يشم ةلكاش

 «دضلاب دضلا مكحو «طارصلا ىلع كانه ًارورم مهعرسأ ناك ءانه تاعاطلا ىلإ ةردابم سانلا عرسأ ناك نمو

 اكتم لكل لصحيل ءارمألا نم هومتبحص نمو متنأ مكلامعأ ىلع اوميقتساو ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف .ىهتنا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةبحصلا يف ةدئافلا

 هيف نورسخي يذلا رعسلاب هدالب ةقوس ىلع ءيش يمر نم هنكمي ال نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 نع معنلا لوحت بابسأ ىوقأ كلذ لثم نأل «ءكلذ ريغو ةهكافو بصق لسعو راح تيزو جريسو مسمس نم
 «هتباجإ دكأتي هقح يف مهئاعد نإف ؛ةبرغلا (أ4١١) دالب ىلإ هدالوأو وه جرخو مهدحأ رسكنا نإ امهيسال «ريمألا

 نإو «رذحلا لك كلذ نم ريمألا رذحيلف «درو !ىك رفاك نم ولو «باجح هللا نيبو اهنيب سيل مولظملا ةوعد نإف
 .هربق لوخد لبق ايندلا يف هقدصي فوسف ءاذه يلوق يف كش

 كلت نم هلزعي نأ ىلاعت هللا ىلإ هيف هجوتي نأ حصنلا هنم لبقي مل اذإ ملاظلا ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 نوريصيف ؛«يعرش ضرغل هفص يف اوناك |برف «ءايلوألا نم ةبونلا باحصأ ةرواشمب نكل ؛هب ةمحر ةفيظولا

 .كلذ وحنو حيسكتلاو ىمعلاك نمزملا ضرملاب همسج يف اورثأ |مبرو .هلزع يف هجوت نم لك نوضراعي
 ىدعتو ملظو راج اذإ ريمألا ةبحص قحب ءافولا نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 «قئالخلا تاعبت نم هريهطت يف ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا هجوتي نأ ريقفلا نم حصنلا لوبق ىلإ عجري مو ىلاعت هللا دودح

 مدقلا اذه ىلع هتكردأ نممو :لاق .هل ًاضغب ال ريمألا يف ةبحم ًاراهنو ًاليل لصافملا نابرضو برضلاو لزعلاب ولو
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 برعلا خيش وأ فشاكلا وأ ملاظلا وأ رفاكلا مسج يف هللا نذإب رثؤي ناك«ىلاعت هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس

 (با4١١) هجوت مهدحأ بات اذإف ءباجي الف .توملا ىنمتي مهدحأ ريصي ىتح جنلوقلاو لوبلا سبحو خفنلاب

 نم يدنع ام هب لمعلا ينعنم نكلو «كلذ ملع ىلاعت هللا يناطعأ دقو .ىهتنا ءىقشيف هئافش يف ىلاعت هللا ىلإ

 .دابعلا ىلع ةمحرلا ةدش

 ولو «لاحلاب هباحصأو هسفن يمحي نأ فراعلل يغبني :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 دقو :لاق .ملعلا يف لاك وهف ماقملا يف ًاصقن ناك نإو «كلذ نأل .هباحصأ يذؤي وأ هيذؤي نم مسج يف ةرم

 لوب اوسبحف «مهريغو دهازلا دمحأ يديسو يفنحلا دمحم يديسو يربعجلا ميهاربإ يديس كلذ ىلإ انقبس
 اوعجر وأ اوتام نأ ىلإ مهوخفنو مهوحسكو مهنويع اودمرأو هماسجأ اومروو ةالولا نم هنود نمو ناطلسلا

 يف فرصتلا نم اوعنمف .رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لوخد ىلإ كلذ نولعفي ءارقفلا لزي ملو ءملظلا نع

 نآلا ةالولا نم دحأ بيدأت يف ىلاعت هللا ىلإ هجوت ًاريقف نأ ولف «مايألا هذه يف ةعاسلا تامالع فدارتل ةالولا

 "'.«ًالوُعْفَم َناَك ارْمَأ هللا َيِضَقَيِلإل ًاردان الإ باجي ال
 هجوتي نأ ريقفل يغبني الف ةثاعستو نيسمخو دحأ ةئس تلخخد اذإ :لوقي يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك انه نمو

 سيبلت هلخدي ال يذلا حيحصلا هفشك قيرط نم ملع نإ الإ .يصاعملاو ملاظملا نم ءيش عفر يف ىلاعت هللا ىلإ

 (أ١١١) نوكي اليل عراشلا '"اهب ربخأ يتلا ةعاسلا تامالع نم وه سيل هعفر بلطي يذلا رمألا كلذ نأ

 «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم هل دب الو ناك نإو .عقي هنأ هب ربخأ ام عوقو يف عراشلل ضراعملاك

 يعاسلاك نوكي اليل هعوقو مدع يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا نود ةعيرشلا راعشب ًامايق طقف ناسللاب كلذ لعفيلف

 .ىهتنا ؛هربخأ اهيف عراشلا بيذكت يف

 نم هريهطت يف ىلاعت هللا ىلإ تهجوت ؛ملظلاو روجلا هيدي ىلع رثكو ىلاعت هللا همحر دادغب نب دمحم ينبحص املو

 يبسح :لاقف .ًاضغب ال :تلقف ؟ًاضغب ال :لاقف «كلذب هتملعأو هل ًاضغب ال هيف ةبحم قنشلاب ولو قئالخلا تاعبت

 دعب ةليوز باب ىلع قنشف «باسحلا مويب نايإلا ةحصو قدصلا ىلع هلمحل ينم ردكتي ملو ءليكولا معنو هللا

 لعفا :يلعاشملل لاقو نيتعكر ىلصو بابلا ةبتع ىلع ةطوف شرف بابلا ىلإ هب اوتأ الو .ةرخآلا ءاشعلا هتالص

 يعم تبثي مل هنإف .تاعبتلا هباحصأ هنع ىضريو ةعساو ةمحر همحري نأ هئايلوأو هئايبنأب هللا لأسأف .هب ترمأ ام

 يف هايند نع ففعتيلف «نامزلا اذه يف ملاظ ةبحصب مكدحأ ٍلتبا اذإو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .تبث ا( دحأ

 يفاني ال ركنملل راكنإلا ذإ ,رادقألا يف ىلاعت هلل ميلستلا عم ةدحاو ةعاس هحصن نع لفغي الو ةينالعلاو رسلا

 .نيملاعلا بر هللا دمحلاو .هبلقب هلل ملسيو هناسلب ركني ؛دبعلا يأ ءوهف ءدحاو لح ىلع امهدراوت مدعل ميلستلا

 «هاياده عيمج درب كلذو ءسكعلا نود ريمألا نم ايندلا يف دهزأ نوكي نأ مهدحأ قالخأ نمو (ب5١1١)

 نم هجارخإ ىلع دحأ ردق ام «هيف ًابغار ناك هنأ ولو .هيف وه دهز نأ دعب الإ ًائيش ريقفلل ىدهأ ام ريمألا نإف

 .4؟ لافنألا "
 .اهريخأ :ر ان



 1١9 15 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 روهشم وه يذلا خيشلا يديس هلبقي فيكف ءروجلاو ملظلاب نوروهشم مه نيذلا ةالولا هيف دهزي ءيشف «هدي
 .عوضوملا بلق اذه ؟حالصلاو ملعلاب

 ضبقني ريصي ثيحب ايندلا يف دهزلا ماقم مكحي مل نم :لوقي ىلاعت هللا همحر نانع نب دمحم يديس تعمسو

 ىتم ريمألا نأل ًاريمأ بحصي نأ هل سيلف «اهب هاتأ نم لك هركيو اهيف هضراع نم لكل حرشنيو هيلع اهوخدب
 بحجم نأل كلذو .هبلق نم هتبيه تطقس «ةعمسو ءاير دهزلا رهظي امنإو ايندلا بحي هنأ ريقفلا بلق نم حمل

 ايندلا يف ماعلا دهز لاك ةمالع نم نأ مدقتو .ىهتنا «ىبأ مأ ءاش ءضرألاو تاومسلا توكلم يف ناهم ايندلا

 اهلاسرإ نع ًالضف لاب ىلع ةيدهلا مهل رطخي ال ىتح ًالالح ولو «بلاقلاو بلقلاب سانلا ةيده هنع عفدي ريصي نأ
 ءايندلا يف دهزلا نم هيلع تيقب ةيقبل كلذ |نإف «هتيب ىلإ ةيده ريقفلل لسرأ ىتم هريغ وأ ريمألا نأو «هتيب ىلإ
 . نيملاعلا بر هللا دمحلاو ءهب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 يف هل ىعسي نأك ايندلا يف هيلع ةنم ريمألل لعجي ال نأ ىلاعت هللا ىلإ هجوتي نأ مهدحأ قالخأ نمو (أ17١1)

 ىلوأ اذهو .رجزلا دشأ هرجز «كلذ لعفي نأ دارأ ريمألا نأ عقو نإو .هتايح ةدم كلذ وحنو يلاوج وأ بترم

 هنارقأ نع زيمت هدر مث ءألثم يلاوج وأ بترم يف هل ىعس اذإ ريمألا نأل «كلذ يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا مدع نم

 ميهاربإ يديس لاق دقف] ريقفلل رتسأ كلذ ءريمألا ىسني نأ ىلاعت قحلا هلاؤس ناكف ءةرورض عرولاو دهزلاب

 نع هتروع رتس دقف ءجرخ ىتح هيلع بابلا در نإف «ءالخلا تيب يف سلاجلاك ايندلا راد يف ”[ريقفلا :يلوبتملا
 ءافخإب الإ ريقفلا ىلع بابلا در سيلو .هيلع رمي نم لك هتقمو هتروع ترهظ «هيلع بابلا حتف نإو «سانلا نيعأ

 «مويلا سانلا بلاغ لاح سكع هتالامك راهظإب الإ هيلع بابلا حتف سيلو .سانلا نع هعروو هدهزو هتالاك
 .ادبأ هتروع فشك نم هتالاك روهظ دعي مهدحأ داكي الف

 هعروو هملع روهظ ىري ريصي ىتح ريقفلا لمكي ال :لوقي ىلاعت هللا هحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 كلذو .ءاوس دح ىلع ةرهاظلا هتروع فشك نم ردكتي امك كلذل ردكتيف ؛هتروع فشك ةلمج نم سانلل هدهزو

 «هيلإ سانلا ضغبأ نم ريخب هركذي نمو هيلإ سانلا بحأ نم مئاظعلاب هيمري نم ريصيف '*.عبطلا بالقنا نم
 .مهل اهفشكي يذلاك يناثلاو .سانلا نع هتءوس رتسي يذلاك لوألا نأل (ب11١)

 ةرذ هنم لصح مث «ءاملعلا نم ايندلا يف دهزلا ىعدا نم لك :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 سيلف «ًالثم ناطلسلا ةقدص ناويد يف رايد فلأ هل اوبتك نم ةلمح نم همسا وحم يف ىعس نم ىلع ردكتلا نم
 ىلع باذك وهف روكذملا ناويدلا نم همسا وحم يف ىعس نم لك يف هتبحم ددزي مل نمو .دهزلا ماقم يف بيصن هل

 ريمألا اومعطاو ءسكعلا نود مكبحص ريمأ لك ىلع ةنملا مكل اولعجاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «ىلاعت هللا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نولماعلا ءاملعلا هيلع ىرج اك ءسكعلا نود مكبحص اذإ هوسكاو هوقساو

 .أ شماه يف نيتفوقعملا نيبام ''

 .ر نم طقاس “عبطلا” '“



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا * ٠

 الو ةيناسفنلا ضارغألا نود ىلاعت هلل ريمألا تبحص اهنأ اهاوعد يف هسفن مهتي نأ مهدحأ قالخأ نمو

 هسفن ىلع روكذملا يعدملا ضرعيلف مهريغ نع ًالضف ءاملعلا لوحف ىلع ىفخت سئاسد اهل نإف .كلذ يف اهقدصي

 «رباكألاو ءارمألا رئاس اهدقتعا ىتح داقتعالا لك اهدقتعيو سلاجملا يف اهحدمي راصو ريبك ريمأ اهبحص ولام

 بصنلاب هفصيو طخلا دشأ هيف طحي راصو ريقفلا ءادعأ نم دحأ ىلع عمتجاو ريمألا نم ريغت لاحلا كلذ نإ مث

 حرفو كلذل هبلق حرشنا نإف «ريمألل ًاعبت هودقتعا اوناك نيذلا ءارمألا عيمج عم ريغتو قافنلاو ءايرلاو ليحلاو
 هنأ ملعيلف ءًانطابو ًارهاظ هودع يف مهداقتعاو هيلع مهراكنإب حرفو مهلك هل (أ19١١/) هتعامجو ريمألا ةعطاقمب

 .هلاح ىفخمي الف الإو .ريمألا ةبحص يف قداص

 يف هداقتعاو هيلإ ددرتلا نع ريمألا عاطقناب حرفي مل نم لك :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا «ىلاعت هلل ريغل هتبحصف «هتقرافمل ةرعش هنم تردكت ىتمو .بذاك وهف ءهريغ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءأريمأ متبحص اذإ هيلع اولمعاو

 يف ريخستلاب ولو «هتيعر ىلع راج ىتم ريمألا نأ ىلع هل هتبحص لوأ ريمألا اودهاعي نأ مهدحأ قالخأ نمو

 «قئالخلا تاعبت نم هريهطت بلطو هلزع يف ىلاعت هللا ىلإ ةهجوتم هيف ةرعش لك تراص «ًلثم داصحلاو ثرحلا

 اننأف ءمالسب انع بهذا هل لاق الإو «هتبحص ملاعلل ناك «كلذب ريمألا يضر نإو .تالاسكو عراقم هبرضب ولو

 .قئالخلا تاعبت نم ريهطتلاو صالخلا الإ هبحصن نمل بحن ال

 مكنأ اوملعاف .ةبحصلا مكنم ديري ريمأ مكءاج اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نم لزعلاب هريهطت يف ىلاعت هللا ىلإ نوهجوتت مكنأو ؛هتيعر نم دحأل ملظ ىندأ يف عقو اذإ ودع عم هيلع اونوكت
 «هوبحصاف «كلذب يضر ناف «تومي نأ ىلإ تاراسكو عراقم هبرضو ةرداصملاب ولو ءاهيف وه يتلا ةيالولا كلت

 هربخيو ةبحملاب هيلإ ليملا نم هبلق ظفحي نأ ًاريمأ بحص ملاع لكل يغبني (ب1١/) :لوقي هتعمسو .هوكرتافالإو

 الو ةمالس ىلع هتبحص نم جرخيل كلذو .هتيعر ملظ نم ءيش يف عقو اذإ ههركتو هنعلت هيف ةرعش لك نأب

 اونوكتو ءارقفلا جايس نع اوجرختف .هودع ضغب ىلع هوقفاوت نأ مكايإو .ءوس هتوم وأ هلزع ببسب هقحلي

 «بيدأتلا نم هعم نولعفت ام لكل ريمألا حرشني مل ىتمو :لاق .نيلماعلا ءاملعلا لاح سكع «ريمألا مكح تحت

 لوقيف ءاهيف هل دييأتلاو ماودلاب هتفيظو ذخأ يذلا هودعل اوعدت نأ هحارشنا ةمالع نمو :لاق .هوبحصت الف

 فرعت رذلا ىلع شيطت نازيم هذهو .ىهتنا .ههجو ىلع كلذب رورسلا رهظي ثيحب بلق حارشناب نيمآ :مكعم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هقدص مدعو ةبحصلا يف ريمألا قدص اهب

 سبحلا نم هجرخي وأ هبرض كرتيل مرجم يف ريمألا دنع عفشي ال نأ 'ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ةءاسإلا يف هعوقوو هتملك در نع خيشلل ةنايص ءاهتنالا ىلع فرشت وأ اهدح هيف ةبوقعلا ذخأت نأ دعب الإ «آلثم

 وهف ءرهاظلا يف هيلإ ًاناسحإ ناك نإو وهف «ريهطتلا لامكإ لبق ًالثم سبحلا نم هجارخإ ليجعتب مرجملا كلذ ىلع
 عون :عاونأ ةثالث ىلع نوكت ايندلا يف دبعلل عقت يتلا تابوقعلا نأ باتكلا يف مدقت دقو .نطابلا يف هيلع ةءاسإ

 .ر نم طقاس «ًاضيأ» '*



 ١١١ 8 ءارمألا ةحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 ةبوقعلا ةمالع نم نأو «تاجرد عفر عونو «بنذلا ىلع ةبوقعلاك عونو )1١14( «بونذلا نم ةرافكو ريهطت

 نأو «هئاضقنا ةهاركو حارشنالا هعم نوكي تاجردلا عفر ةمالع نمو ءطخسلاو رجضلا ””[اهعم] نوكي نأ

 أطخأ الإو «ةريصب اذ عفاشلا ملاعلا نكيلف .ىهتنا «عاونألا هذه دحأ نم هلاح ولخي ال ةالولا تويب يف بقاعملا

 الإ ءاهكرت يف لاؤسلا يغبني ال ةبوقعلاو '"”مهعفر يف لاؤسلا يغبني ال تاجردلا عفرو ةرافكلا نإف '"ءقيرطلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هدح بيدأتلا غلب نإ

 تاقدص نع هينغيو هقزرب ىلاعت هللا لفكتيل كلذو ؛هملع يف مهدحأ صلخي نأ ةفيرشلا مهقالخخأ نمو

 تاقدص ىلإ جاتحاو صالخإلا ىعدا نمف ؛هيف صلخأ نإ الإ هقزرب ملعلا بلاطل لفكت ام هللا نإف «ريمألا

 .هاوعد يف قداص ريغ وهف «هريغ وأ هريمأ نم سانلا

 يف صخرتي نأ ًاريمأ بحص اذإ ملاعلل يغبني ال :لوقي ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو

 يف نظن انك :لاق ابر ريمألا نألو «هنيع يف نوهيو ريمألل هعفن لطبيف «عرشلا ةصخر يلع ًادامتعا تاهبشلا لكأ

 رطفي نأ خيش ىلع مزع هنأ رتفدلا دمحم ريمألا نع ينغلب لب .كلذ يف انلثم هانيأرف ءتاهبشلا نع عروتي هنأ نالف

 لاقف «كلذ ىلإ خيشلا هباجأف ءال مأ هماعط نع عروتي له رظنيل هل (ب14١١) ًاناحتما ناضمر يلايل يف هدنع

 بيطت فيكف ؛ملظلا ةالو نم نودودعم نحنو ناضمر يف انماعط نم لكألاب بيطت ال انبولق نإ هللاو :ريمألا

 يف ناطيش كنإف جرخا :هل لاقف .ءالدلا هردكت ال رحبلا :هل لاقف ؟كلذ نم لكأت نأ خيشلا يديس اي كسفن

 .كريغب ربتعاو ةياكحلا هذه يخأ اي رظناف .ىهتنا «ناسنإ ةروص

 راجتلا نم ًاصخش ىري داكي ال راص دق ريقفلا نإ :ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيشل ةرم تلق دقو
 ام يدلو اي :يل لاقف ؟لاحلا فيكف «رجاتلا ريغ نع ًالضف ةالولا نم ًائيش هنم يرتشي نم سولف نع ًاعروتم

 نيب نم لالحلا هل صلختسا «دبعب ىنتعا اذإ ىلاعت قحلا نإف «ريغ ال هب هؤانتعاف «دبعلل ىلاعت هللا ةيامح الإ يقب

 اوملعاف .ىهتنا .كلذ دجو ال ةهبش وأ ًامارح لكأي نأ دارأ ول ىتح هتوقو هلوحب تاهبشلا مدو مارحلا ثرف

 يوونلا مامإلاو يوغبلا مامإلاو يزاريشلا قحسإ بأ خيشلاكو نيعروتملا مكفلس اوعبتاو ناوخإلا اهمأ كلذ
 نم ةمقللا ةروص ىلع أشنت اهلك مكلامعأ نإف «نامزلا اذه لهأ ماعط نم ةمقللا يف اولهاستت الو ؛مهبارضأو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ةمرح وأ لح

 ضرم اذإ (أ19١١) هئافش وأ لزع اذإ هتيلوت يف لجو زع هللا ىلإ هجوتي ال نأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ةنطابلاو ةرهاظلا يصاعملا عيمج نم ىلاعت هللا ىلإ ًابتات ريمألا كلذ ناك نإ الإ سبح اذإ سبحلا نم هجورخ وأ
 وه امل دحأ ةلمح لمحي نأ هل حصي الف ؛يصاعملا رئاس نم ًابئات كلذك نكي مل اذإ خيشلا نإف ؛خيشلا لاح وه امك

 .أ شماه يف «اهعم» ''

 .قيرطلل :ر '"

 .هعفر :رأ "*



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا

 هريمألو هل ةعناملا رومألا قحلي ال ًاقذاح ريمألا بحصي يذلا ملاعلا نكيلف .بضغلا ةحئارو سندلا نم هيلع

 .العو لج قحلا ةاجانم ةرضح لوخد نم

 ًائيش ًابكترم ريمألا ةلمح لمحي يذلا خيشلا ناك ىتم :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمس دقو

 ىلإ باجيو ريمأ ةلمح لمحي نأ خيشلل حصيال هنأ اك لمحتلل حلصي ال وهف «هنطابو هرهاظ يف ىلاعت هللا ههركي

 هنع فيفختلا قحتسي ال يصاعلا ذإ برقأ درلا ىلإ وه لب .هنطاب يف يصاعملا نم ًائيش بكترم ريمألاو بلط ام
 ْمماَنْولَبَول :لاعت لاق .ةماقتسالا قيرط ىلإ عجري ىتح تابوقعلاو تاديدشتلا هب قئاللا انإو «دئادشلا نم
 هللا ىلإ بوتي نأ ريمأ ةلمح يف لخدي نأ دارأ اذإ خيشلا قيرطف .ىهتنا '"4نوُعِجْرَي ْمُهلَعَل ِتاَئيَسلاَو ِتنَسَحلاِ

 .ريمألا ةلمح يف لخدي كلذ دعب مث «كلذك ةبوتلاب ريمألا رمأيو هنم هللا هملعي بنذ لك نم ىلاعت

 نأ ريمألا نم بحي نأ ريمألا ةلمح لمحي يذلا خيشلا رذحيل :لوقي هللا همحر صاوخلا لع يديس ناكو

 نإف «ةلمحلا هنع هلمحت ىلع ةازاجم ةيده هل لسري (ب8١١) نأ هلاب ىلع رطخمي وأ سلاجملا يف كلذ ىلع هركشي

 ةلمج يف لخدي نأ لقاعل يغبني ال :لوقي ىلاعت هللا همحر ناكو .لمحتلا ةيلهأ نع جرخ «ءكلذ بحأ ىتم خيشلا

 امم فيفختلاب هل ءاعدلا يف ريمأ هلأس اذإ ناكو .ًاركش وأ ءازج كلذ ىلع هنم بلطي وأ بنذ ىلع ًارصم ناك نم

 هترضح انلخدأ ءانتيوت ىلاعت لبق اذإف ءبنذ لك نم ةبوتلا هلأسنو ىلاعت هللا ىلإ انلك بوتن :لوقي ءالبلا نم هيف وه

 تافآلا هيتأتف «ةيحلإلا ةرضحلا هلوخد نم عونمم وهف «بونذلا نم ًابنذ ًابكترم اندحأ ماد امو «تافآلا نم انانحو

 بوتي الو بونذلا هريمأو وه بكتريف ءنيجذاسلا ءارقفلا نم ريثك هب لخي رمألا اذهو .ىهتنا .تاهجلا رئاس نم
 مهسبحو مهبرضو مهلاومأ ذخأب دابع ملظو طاولو انزو رمح برش ىلع ريمألاو «ريمألا ةلمح يف لخدي مث اهنم
 ايو ريمألا ةبوقع لوط ايف ؛يصاعملا هذه ىلع هرارصإ عم هتلمح لمحي نأ هخيش نم بلطي مئ ءاناودعو ًاملظ
 اوبوتو «نامزلا اذه يف خياشم متلمع اذإ هانركذ اب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛خيشلا اذه بعت لوط

 .ةبيصم هتباصأ اذإ هتلمح يف اولخدا مث «ىلاعت هللا هملعي بنذ لك نم مكريمأو متنأ ىلاعت هللا ىلإ

 اذإ هريغ وأ ريمألا ةلمح يف لخدي يذلا خيشلا طرش نم :لوقي ىلاعت هلل همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ”'.لأس ام ىلإ ىلاعت قحلا هبيجيل كلذو ءهسفن نم هيلإ بحأو ريمألا ىلع قفشأ نوكي نأ ةبيصم (أ )١ ١١ هتباصأ

 «هتلمح يف لخدي نأ هل سيلق .ةبيصملا بحاص نم ًانزحو ًايغو ًامه رثكأ نكي مل نإ خيشلا نأ ىلع موقلا عمجأ دقف

 ٌبيِحُ ْنمأ# :ىلاعت لاق .ةباجإلا يف عرسأ كلذ نإف ؛هسفن ةجاح يف ىلاعت هللا لأسي نأ ةبيصملا بحاص رمأي لب

 ةجاح وأ هسفن ةجاح يف كلذ ””ناكأ ءاوس ًارطضم يعادلا نوكي نأ ةباجإلا يف طرشف "'4ُةاَعَد اذ رطل
 هنإف ءهسفنل وعدي ةجاحلا بحاصل لقف ءاهنع ًادراب كبلق تيأرو ةجاح يف دحأ كلأس اذإ :لوقي ناكو .هريغ

 هدلو تام امل هتجوزو يفنحلا لضفلا يبأ يخأ ةلمح يف تلخد نأ يل عقو دقو .ىهتنا ؛كنم ةباجإلا ىلإ برقأ
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 1١ © ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داثرإ باتك رصتخم

 ىتح اهباب نم هتلمح لمحأل هتدلاوو هدلاو نم رثكأ هيلع نزحلا ةدشل تفلخت اف نآرقلا أرق دق ناكو ؛ميهاربإ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,ناوخإلا اهأ كلذ اوملعاف .كلهأ تدك

 هرصبب قرخ دق خيشلا ناك اذإ «نارقألا نم هريغ ىلإ دانتسالا ىلإ هدشري نأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 كلذك هرصبب قرخ نم نأل كلذو .اهلاوهأو اهدتادشو اهتانزاومو اهتابساحم ىأرو ةرخآلا رادلا دوهش ىلإ

 وأ هسبح وأ هتيالو نم لزعلا هل ىأر اذإ هنأ ىتح (ب ١170 ةرخآلاو ايندلا يف ريمألل حلصألا عم ًارئاد ريصي

 هتبحص نم ريمألا دارم اذه سيلو .هيلع ًارهق كلذ هل هللا لأسل باوث رثكأو هنيدل حلصأ هلام ذخأ وأ هبرض

 . ةدساف تناك ولو .هضارغأ يف هعم ريقفلا نوكي نأ هنم هدارم |منإ «ءارقفلل

 اهتابساحم ىأرو ةرخآلا رادلا ىلإ هرصبب مكدحأ قرخ اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ناك نم ىلإ دانتسالا ىلإ هبحص يذلا ريمألا دشر يلف رادلا هذه يف نارسخلاو حبرلا نم هيفام فرعو اهتانزاومو

 ىلإ مهبيجي ىلاعت قحلا لعلف ؛مزع ةدشب هل وعديل كاسنلاو دابعلا نم ايندلا لاوحأ دوهش ىلع رصبلا روصقم

 فئاظو نم ءيش بلط ىلإ ةيعاد هدنع ريصي ال ةرخآلا رادلا ىلإ هرصب قرخ نم نأل كلذو .ريمألل هولأس ام

 لأس امبر لب .كلذ وحنو ناطلسلل ةلامعلاو ةبسحلاو ءاضقلا ةفيظوك ًأدبأ اهيف اهباحصأل صالخ ال يتلا ايندلا

 ةبحمو هب ةمحر اهبلطتي ناك نإ شاع ام ًادبأ اهنيبو هنيب لوحيو ًايلوتم ناك نإ اهنم هبحاص لزعي نأ يف ىلاعت هللا
 نأ ىلاعت هللا لأسأف ءاهيف هل صالخ ال ةيالو ينلأسي نم لك عم مويلا يلاح وه اذهو .ىهتنا ؛هيلع ةقفشو هل

 كانه هل رهظي نيح ةرخآلا يف كلذ ىلع ينركشي فوسف «ايندلا يف ينم اذه ردكت نإ :لوقأو ءاهنيبو هنيب لوحي

 ال ايندلا بحمف الإو ءانلعف اك ءارمألا عم لعفت ريصتل (أ71١) ايندلا يف دهزاو كلذ ملعاف ءانه انل رهظ ام

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ لثم ىلع ردقي

 دق ريمألا لالح نأل لالح هنأ هللاب هل فلح ولو ًاماعط ريمألل لكأي ال نأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 اولعج مهنأ رصمب ناطلسلا ناويد باتك نم هب قثأ نم ينربخأ دقو .هماقم ولعل خيشلا دنع ًالالح نوكي ال

 ىلإ اولمحي ملو ؛طاسبلا ىلع ءارقفلل اهولعج يتلا تابترملابو ركسعلا ةقفنب ةصاخ ةهبش اهيف يتلا لاومألا عيمج
 ءارمألا ماعط لكأ نم رذح ىلع ناوخإلا نكيلف ؛يلاوجلاو جارخلاك لالحلا الإ رصم لاومأ نم ناطلسلا ةنازخ

 رهمو رمخلا نمثو سكملا نم تناك ولو ءالالح مل اهلعج يتلا ناطلسلا ةيكماج نأ نودقتعي مهنإف ءركسعلاو

 هب ررضلا هيف عقي ام لوأ نإف ؛ةيكماجلا هذه لثم نم لكأي ًاريمأ متبحص اذإ مكايإ مث .كلذ نم مكايإف ,يغبلا
 ريقفل ًاموي لاق هنأ نامثع نب ناميلس ناطلسلا نع لدع ةقث ينربخأ دقو .هل مكئاعد ىلاعت قحلا ةباجإ مدعب وه

 ىلاعت هللا ىلإ هجوت ةوق هل ريصي ال كولملا لاومأ نم لكأي نم لك نإف ءكل ةحلصم كعنم اننإ :ًابترم هنم بلط
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ىهتنا .دحأ ةجاح ءاضق يف

 نمزلا يف توم وأ هلزع وأ دحأ ةيالوب دعولاب هعم هسفن نوخي ال نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 مدعل فشكلا اذه يف سيبلتلا هيلع لخدي دقف ؛ظوفحملا حوللا هرصب (ب١7١) حمطم ناك ولو «لبقتسملا

 ريقفلا ربخيف ؛ةحص اهل سيل ًارومأو ليطابأ هيف هل طخيو ظوفحملا حوللا هبشي ًالاثم سيلبإ هل ميقيو ؛هتمصع
 اولاق دقو .هيلع قفصيو سيلبإ هب رخسيو هيف ريمألا داقتعا لقيف «ءيبش كلذ نم عقي الف ءهريمأ كلذب جذاسلا
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 الو كلذ متكي نأ هلزع وأ ريزو تومك ةيلبقتسملا ثداوحلا نم ءيش ىلع ىلاعت هللا هعلطأ اذإ ريقفلا لقع نم

 ىلع هعالطإ ىلع ىلاعت هللا ركش هل فشك ام كلذ قفاو نإ مث ؛ماعلاو صاخلل رهظيو عقي ىتح ادحأ هب ربخي

 «لبقتسملا يف كلذ لثم نم هرذح ذخأو اهلهأب ثوللا نع ةقرخلا ناص دقف «ىأر امك كلذ عقي مل نو «هرارسأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛مكلاوحأ اومتكاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا

 نم وأ هنم عنام لوصحل ريمألل ةجاح هيلع ترسعتو ًاريمأ بحص اذإ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 مهل لوقيو ءاهيف هودعاسيل ةبونلا باحصأ ىلإ هجوتي نأ امهدحأ بلق ىلع رطخت يصاعملا نوكي نأك ءربمألا
 ءاهوضق نإف «ةدعاسملا قحتسن انك نإ ةجاحلا هذه يف انوظحالف «مكلاعن تحت نم يريمأو انأ :مزعو قدصب

 «مهيلإ هجوت هل اونذأ نإف (أ77١) ؛مظعألا ناطلسلا دلبب ةبونلا باحصأ ىلإ هجوتلا يف مهنذأتسا الإو ؛كاذف

 ةبونلا باحصأل باون ًالثم رصمب ةبونلا باحصأ نأ كلذ حاضيإو .هريغ ىلإ هنع ريمألا كلذ فرص الإو

 روطخب اهبحاص ىلع رسعتت ةجاحلا نإ انلق (نإو .مورلا ةالول باون اهتاشابو اهرتفدو رصم يضاق نأ اك مورلاب
 ةحئار نم كلذ يف امل «ىلاعت هللا دنع ماقملا كلذ هل سيل هبلق ىلع يصاعملا رطخت يذلا نأل هبلق ىلع يصاعملا

 دنع اهيضقيل دحأ ةلمح لمحتي نوكي نأ حلصي ال اذه لثمو .ةءورملا ةلق نم هدنع ام عم هل ىلاعت قحلا ةهارك

 ناك هللا ءاش ام هللا الإ هلا ال :لوقيف هتباصأ ةبيصم مهيلإ دحأ اكش ابرف مويلا سانلا بلاغ هيلع اى ىلاعت هللا

 كحضو برشو خيشلا ينعي لكأ خيشلا اذه دنع نم ةبيصملا بحاص جرخ اذإ مث .همه لمحت نم غراف هبلقو

 متلمع اذإ هب اولمعاو ناوخإلا اهأ كلذ اوملعاف «رانلا لهأ نم ربخ ةنحلا لهأ دنع امو ؛مامحلا لخدو عماجو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «لاجدلا جورخ لبق خياشم

 مايأ رطفي ال نأ سبح وأ ردوص وأ لزع نيح ريمأ ةلمح يف لخد اذإ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 بحاص كلذ لثمب رمأي كلذكو «رابخو ليل يف ثدح ىلع ةظحل ثكمي الو ضرألا ىلإ هبنج عضي الو ةلمحلا
 نأ خيشلا ىلع دكأتي مث .طقف ًادعاسم (ب )١177 نوكي نأ خيشلا ةياغنأل خيشلا نم كلذب ىلوأ وه لب ؛ةلمحلا

 جاجدلاو ولحلا لاسرإ نم مهرذحيو «ةشيعملا يف هنم دبال ام الإ سبحلا يف هل اولسري ال نأ ريمألا ةيشاح يصوي

 لكآملا نم ًائيش هيف هل نولسري ال موي لكف ءايندلا يزخخ نم دودعم سبحلا نأل ؛ءكلذ وحنو لفلفملا زرألاو

 ىلع سبحلا ةدم لوط دارأ نمف «ميعنلاو ةيهافرلا نم هيلع ناك ام بسحب ةنس وأ رهش وأ ةعمجب موقم ةبيطلا
 عمس قرط ام هلعلف «هب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ءبرج امك ةرخافلا ةمعطألا هل لسريلف هسوبحم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .كلذ لبق مكدحأ

 ريمألا كلذ ودعب رضي ال ةجاحلا كلت ءاضق ناك نإ الإ ةلمح يف لخدي ال نأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ناوخإ مهلك نيملسملا نإف ؛هودع ةفيظو ىلوتو ريمألا كلذ ةجاح تيضق اذإ شيتفتلا هيلع برضيو لزعي نأك

 ملعف .حرفلا كلذ باوث ىلع مثإلا يف نزحلا حجر اهبر لب ءًادحاو حرفيو ًادحاو نزحي نأ هل يغبني الف ءارقفلل

 يف هجوتلا ناك وأ ًاملاظ يلوتملا ناك نإك ءيعرش قيرطب الإ رخآ لزعو ريمأ ةيلوت يف هجوتي نأ ريقفل يغبني ال هنأ
 هيلإ ةراشإلا ترم امك هتجاح ءاضق نم دب ال هنأب هريمأ مهوي نأ خيشلل يغبتي ال هنأ ًاضيأ ملعو .ةلولحم ةفيظو

 هنأ عقو نإو .ماودلا ىلع قالطإلا هل لب «ريجحتلا تحت لخدي ال ىلاعت قحلا نأل ًارارم باتكلا يف (أ171)



 ١1١8 8 ءارمألا ةيحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتمع

 لعفي ال ىلاعت هنأ ةعاجلاو ةنسلا لهأ دنع نكلو .هقالطإ ةرضح نم هفلاخم نأ هلف ,ءىشب هسفن ىلع ديق ىلاعت

 :مهفاق'ةئطاقلا نطوصنلاضراغي 1مل

 هنأب هريمأ ربخيف ؛رتسلاو ءافخلا بحي نم ءايلوألا نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 فخأ باكترا باب نم دابعلا نيب رتسلاو ءافخلل ًابلط هل مسقت ال ةيالولا كلت نأب هملع عم ىلوتي نأ دبال

 برعلا خياشم ضعب عم كلذب تلمع دقو .ىهتنا ءباصن باذك هنأ ىلع هلم ىلإ ةردابملاو مكايإف ,نيتدسفملا

 ينالو ام :لاقو «قلخلا نم دحأ ىلإ ةيالولا كلت فضي ملف ؛ىلوت كلذ دعب مث بصنلا ىلع ينلمحو ينع عطقناف

 قداص لك نإف ءأريخ ىلاعت هللا هازجف «ءافخلا ةبحم يف ءارقفلا دعاسف ؛قلخلا نم دحأ ءاعد ةطساو الب يأ هللا الإ

 .هطخست ىتلا رومألا فالخب هنود ىلاعت هللا ىلإ اهلك تاعاطلا ةفاضإ بحي

 هل وعدت كنأ كنم امهنم لك بلطو ناريمأ كيلإ ددرت اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناك

 نم كلذ سيلو .مهيلع مهقفشأو كدابعل نيلجرلا ريخ لو مهللا :كتاعد يف لق مث هللا مسب :هل لقف «ةيالولاب

 (ب117) فب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ؛هل ءاعد هتيلوت مدعب هفك نأل ريمألا ىلع بذكلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نأ هتمعن اوبلسو ًالثم ةالولا هلتقف .ريمأ ودع وه ملاظ لزع يف ىلاعت هللا ىلإ هجوت اذإ مهدحأ قالخأ نمو

 كلذ نإف .هب ةتامشلا راهظإ يف ريمألاو خيشلا رذحيلو .هيلع نزحلاب هريمأ رمأي كلذكو ءنرحلا دشأ هيلع نزحي

 ملاظلا كلذ لتقب هل ىلاعت قحلا ةذخاؤم نم فوخلا خيشلا ىلع بجيف ؛ةءورملا نعو خايشألا ماقم نع جورخ

 سفن الإ هلتق نم هلتق لبق هتبوت لبق ىلاعت قحلا نوكل لتقلا قحتسا نوكي ال دقف «هلتق يف ىلاعت هيلإ ههجوتب

 لعفي بيرق نع :هسفنل لوقيو هب لعف ابو هودع تومب ربتعي نأ ريمألا ىلع بجي كلذكو .قح ريغب اهلتق يتلا

 تمش اذإ هريمأل لوقي نأ خيشلل يغبنيو .هودعب ةتامشلاو حرفلا نع سفنلا لغشي كلذ لعلف كلذ لثم كب

 ال هبايث ذخأيل مرجملا لتقب حرفي يذلا يلعاشملا نيبو نآلا كنيب قرف ال هنإف ءينيع نم تطقس دق :هودع لتقب

 تحرف تنأ كلذك «هبايث ذخأيل ركذ نم لتقب يلعاشملا حرف امكف «لوتقملا ىلع وأ نيملسملا ىلع دوعت ةحلصل

 .ةرخآلا باذعو ايندلا يزخو قئالخلا تاعبت لمحت نم هل عقو ام لثم كل عقيو هتفيظو ذخأتل نالف لتقب

 نم هتومب تحرف انأ :يل لاقف «هناكم ىلوتو هيخأ لتقب حرق امل دادغب ينب ضعب عم كلذ لثمب انأ تلعف دقو

 نع ””باتول ام كسفن ىلع ضرعاف ًاقداص تنك نإ :هل تلقف ؛هل لصحي ناك (أ 17 4) يذلا مثإلا مدع ثيح

 دجي ملو تكسف «قداص تنأف ؛ءاوس دح ىلع تيلوت اذإ حرشنت امك كلذل تحرشنا نإف «هتيالو يف مادو ملظلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «ًاباوج

 ةدايزب ريمألا ةبحص مايأ تاوهشلا لوانت كرت ىلع ًاروبص نوكي نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 .كلذ ريمألا هنم بلط تقو لك ريمألا ةلمح لمحتل ًالهأ نوكيل كلذو .هتبحص مايأ ريغ يف اهنع هريص ىلع

 بانا هر 5
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 وأ مون وأ برش وأ لكأب أنهت ًاريمأ بحص ريقف لك :لوقي ىلاعت هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك دقو

 .هحرفل حرفلاو هنزحل نزحلا لوصح نم ةبحصلا قحب هلالخإل ريمأللو هسفنل شاغ وهف ,عامج

 ريمألا مه مايأ ًاران وشحم هنأك همسجب سحي مل نم لك :لوقي ىلاعت هللا همحر ريثملا دمحم يديس تعمسو

 ءارقفلا نم همه يف هكراشي نم ىلإ هداشرإو هتقرافم هيلع بجاولا لب .هتبحص ىلع مودي نأ هل سيلف «همغو
 دادغب نب رماع ةلمح يف تلخد املو .ىهتنا ,كتحبصل حلصأ الف كتهج نم دراب يبلق نإ :هل لوقيو «نيقداصلا

 ةوهش لانت تدرأف ءتاوهشلا لوانت نع ءامتحالا ةدش نم ًاران وشحم هنأ يمسجب سحأ تنك «ةالولا هكسم ال

 لوانت تكرتف ءرهشأ ةدم دمحم (ب١؟5) يدلو ىلع نمحرلا دبع مأ ءاتحا ىلإ ترظن مث .يمسجل ةحلصم

 ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «ةءورمو ًامزع هنم ىوقأ ءاسنلا نوكت نم ىلع فأ :ىسفنل تلقو ؛ةوهشلا كلت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «مكريمأ ةليعص قح اوفوتل هب اولمعاو

 انرطاخب اوربجا :لوقيو اهلعف ىلع مزع دق ةميلو روضح ىلإ هوعدي ال نأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ةعمجم تناك نإ اميسال ؛كلذ ريغو زرألاو لسعلاب مهتميلو يف مهتدعاسم يف ءارمألا ىلع نوباصنلا هلعفي امك

 الف ءاهيف ًابلاغ ةهبشلا لوخد نم دب الف «سانلا اياده نم ةميلولا خيشلا عسوأ نإ مث .باحصألا اياده نم
 ءيش يأل :اولاقو «ةميلولا بحاصل نيماذ اوقرفتو «ةمحْزلا هيلع لصح «ماعطلا قيض نإو .اهنم لكألا يغبني

 .ليلقلا هماعط عم ريثكلا سانلا اعد

 باحصألا اياده نم ةعمجم ةميلو هل لمعي نم مكح :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 «تارشحلا نم كلذ ريغو براقعو تايحو ريمحو لاغبو نارئتفو سّرِعو ططق محل خبط نم مكح «فراعملاو

 .مويلا سانلا بلاغ بسك ةروص موحللا هذه نإف

 ريمأو ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس اهيلإ اعدو « ةميلو مهل بسك ال نيذلا انناوخإ ضعب لمعو
 لكأت كافك ام :لاقو هرجزلا لك هرجزو يلع يديس هيلع بضغف «يروغلا ناطلسلا مايأ ىلع يسابعلا نينمؤملا

 ؟هولكأي نأ هناملغ سفن بيطت ال ماعط ىلإ نينمؤملا ريمأ وعدت فيكو «ءكعم سانلا معطت ىتح (أ76١) كنيدب

 «خيشلا لجر لبق مث ءكلذ لثم لمع نع ىلاعت هللا ىلإ تبت :لاق هنأ الإ لوقي ام ةميلولا بحاص ىرد ايف

 مكبسك بسحب ةميلولا اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .لاب ىلع يل نكي مل رمأ ىلع ينومتهبن دق :لاقو
 مكباحصأ نم دحأ مكمالعإ نم رذحلا لك اورذحاو .ةهبشلا هلخدتف «ماعطلا اوعسوت الو لالحلا يعرشلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,مهنيعأ يف مكوردزيف «ةدعاسملاو مهنم ةذاحشلا مكيف اونظي اليل اهلمع لبق ةميلولاب

 ىلع رم ةعاس لك رابخألاو تايآلا يف درو اهب هطيوحت نع لفغي ال نأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو
 يعس وأ هماكحأ يف ةعيرشلا نع هجورخ نم هايندو هنيد يف هبيصت يتلا تافآلا نم ىلاعت هللا هظفحيل هرطاخ

 ريمألا دالب يف ناك نإو .هقحب ءافو كلذ وحنو ناطلسلا ةهجل احلام يف ةدايزلاو ةفيظو ىلع ءادعألا نم دحأ

 .هرطاخ ىلع ترم تقو لك كلذك اهطوح دالبلا قرشتتف ءاهتقو لبق اهوعطقي نأ ةاصعلا نم فاخو روسج

 راجتلا ىلع ًافوخ ةاصعلا نم قيرطلا مهيلع عطقي نمم ىرقلا قاوسأ ىلإ نورفاسي نيذلا راجتلا طوحي كلذكو
 طوحي كلذكو .هكرد يف (ب1١؟6) قيرطلا عاطق هذخأ ام ةميق هميرغت نم ريمألا ىلعو مهلاومأ فالتإ نم



 ١١إ/ © ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 روسجلاو ريمألا طيوحتل هنايسن نم خيشلا فاح نإو .اهيف ىلاعت هللا دودح اودعتي ال نأ مراغملاو جارخلا ةابج

 خيشلا ضرعيلف ؛ةلمحلا بحاص هنأل ىلوأ وه لب «هدالبو هسفن طوحي نأ ىلإ ريمألا دشرأ «ًالثم جارخلا ةابجو

 ,ةداع هقوقح ةيدأت ىلع ردقي هسفن ىأر نإف هبحصي نأ لبق قوقح ا نم هيلع ام هسفن ىلع ريمألا بحصي يذلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هقراف الو هبحص

 هركذ سلجم وأ هسرد ةقلح ربك لاح هيلع ريمألا لوخدل هتهارك ةدش ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ىتح تاقايسلا هيلع قاسو خيشلا يديس هاعد اذإ هب فيكف «ةوعد الب ريمألا ءاج اذإ اذه .ءايرلا هقرسي نأ ًافوخ

 اهلقأ ىصحت ال تافآ كلذ يف نإف ؟هلفحم يف هيلع هلوخدو ريمألا بلق يف هميظعت ةدايز نم ريقفلا رذحيف رضح

 باجعلاو اهنولأسي اوناك يتلا ةلئسألا نايسنو ريمألا لوخدب اهيف اوناك يتلا ةلأسملا قيقحت نع ةبلطلا لوهذ

 .ريبخ لثم كئبني الو ريمألاب لاغتشالاو ”*العو لج قحلا ةاجانم نع

 ال :نولوقي مهريغو يلحملا نيدلا رون خيشلاو يطابنسلا قح ا دبع خيشلاو يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 مهفوخ نم (أ75١) نولماعلا ءاملعلا هيلع ناك امل هتفلاخمل هيلإ ةالولا نم ًادحأ اوعدي نأ هسرد متخ ملاعل يغبني

 .رباكألا هترضح اذإ هسفنب بجعلا يف مهدحأ عوقو نم

 ةدش نم مويلا كلذ يف سيردتلا كرتي هسرد ناكم يتأي ماشلا بئان نأ هغلب اذإ يوونلا مامإلا ناك دقو

 هيف سيبلت ال يعرش ضرغل الإ مكريمأ نع مكماقم اومتكاو هيلع اولمعاو كلذ اوملعاف .هصالخإو هعروت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 حرفلا راهظإو اريمأ هيلإ بلج نم لك ةهاركو ًاريمأ هنع رفن نم لك ةبحم هتبحص يف مهدحأ قالخأ نمو
 نع بلاجلا عجريل هيف هداقتعا نسح نم لك هجو يف نزحلاو ريدكتلا راهظإو هنع هرفن نم هجو يف رورسلاو

 .هنع ءارمألا ريفنت ىلع رفنملا موديو هل دحأ بلج

 عبسلا نم هيلع رضأ ريمألا ةبحص دجو لمأت نم :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 ةبحص نع امههنم لك رفني نأ ريمألاو خيشلا ةبحص يف ناسنإلا قدص ةمالع نم :لوقي هتعمسو .نابعثلاو

 فرشتيو هنيد لجأل ريقفلا ريمألا فرشتيف ءسوفتلا تابوبحم نم رباكألا ةسلاجم نإف .|ل طايتحالاب ًاذخأ رخآلا
 نم دحاو لك اورفنف .هسكع وأ ًاريقف بحي ًاريمأ متيأر اذإ :لوقي هتعمسو .هايند لجأل ريمألا ةسلاجمب ريقفلا

 ريقفلا بلق يف ريمألا ىأر (ب1١؟7) اذإ ًاعم ريقفلاو ريمألا هللا تقم اهبرف ءام تقملا لوصح نم ًافوخ رخآلا

 ىلاعت هنذإب الإ ًادحأ هللا ةبحم لحم لخدي نأ دبعل يغبني الف .هدحو ىلاعت قحلا ةبحم لحم ريقفلا بلق نإ ثيح نم

 يغبني الف ءايندلا ءانبأو ءارمألا بلاغك هبلق هتبحم لاخدإ يف هل نذأي مل نم امأ .ًالثم ءايلوألاو ءايبنألا ةبحمك

 ابرو «هلاخدإ يف هل نذأي مل دحأ ةبحم هبلق لخدأ هآر اذإ ريقفلا هللا تقم ابر :لوقي هتعمسو .هيلق هلاخدإ لقاعل

 هتعمسو .ىلاعت هاوس هيف ىري نأ هيلو بلق ىلع ةريغ ريقفلا هيلإ لام ىتح ريقفلا ىلإ ببحت اذإ ريمألا هللا تقم
 يضقيف «هبلق كتبحم لخدتف ؛كيلإ ليميل ءارقفلا نم دحأ ىلإ نسحأف ةجاح كيلع ترسعت اذإ :ريمأل لوقي

 .ىلاعت هللا :ر "؛
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 كلذ اوملعاف .ىهتنا «هيف رايغألا نم دحأ ثكم نم هيلع ةريغ هيلو بلق نع كفرصيل ةعرسب كتجاح هللا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هيلع اولمعاو ناوخإلا اهأ

 نأ ًافوخ هراد نم حمقلا غرف اذإ يسال هجئاوح عيمج هنع متكي نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ريمألا ىلع هدريل رادلا نم هجورخ ريصيف ؛ةلئاعلا بولق هب قلعتيف ؛مادإلا وأ حمقلا نم ًائيش ريمألا هل لسري

 .ريمألا بلق نم هتبيه بهذتف ؛تاهبشلا لكأ يف صخرلاب لمعلا ىلإ كلذ هيدؤيف .رسعلا ةياغ يف
 ىتح مايأ (أ1517) ةعبس بارتلا فتساف هماقمل بسانملا لالحلا ةرم دقف هنأ مهدأ نب ميهاربإل عقو دقو

 .سانلا يديأب ام لكأ نم "*ىلوأ يدنع وه :لاقف ؟بارتلا لكأ نم كلقع ىلع تفخ امأ :هل ليقف .لالحلا دجو

 ىلإ يخأ اي رظناف .ىهتنا ءتومأ ىتح بارتلاب تيقب ام تيفتكال رثكأو ةنس لالحلا دجأ مل ول هللاو :لاق مث

 كقدص ملع اهبر ىلاعت هللا نإف ءكلذ ىلع لمعاو تاهبشلا كرت ىلع مهمزع ةدشو حلاصلا فلسلا عروت ةدش

 يننأ بابشلا مايأ يل عقو دقو .ةمايقلا موي هباسح نم كفوخ ةرثكل كب ةمحر لالحلا نم ًائيش كل صلختساف
 مل نآلا ىلإ يمف يف همعطو مزعلا ةدش نم محللاك اسد هل تدجوف ةليوط ةدم بارتلا تلكأف لالحلا تدقف

 .لاح لك ىلع دمحلا هللق .بارتلاب يفتكأو اهدرأف «ةرخافلا معاطملاو نيمسلا جاجدلاب ينوتأي سانلا ناكو .هسنأ

 ماعطك تاهبشلاو مارحلا نم لكأو ةيالولا ىعدا نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 يف هوبذكف ةملظ يبلق يف الو اصقن ينيد يف رثؤي ال كلذ لئم نإ :لاقو مهوحنو ءارمألاو لامعلاو نيساكملا

 .ندبلاو حورلاو نيدلا نهوي مارحلا لكأ نأ ىلع موقلا عمجأ دقف .ةيالولا هاوعد

 سانلا داحآ نم لكآ لك بلق يف رثأ تاهبشلاو مارحلا ةمقلل :ىلاعت هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس لاقو

 نكي مل ةمومذم لامعأ يف مهدحأ عوقو ماوعلا يف اهرثأف ءًامارح لكأو رّدقملا هيلع ىرجأ اذإ .ثوغلا بطققلا ىلإ

 بلقلا يف ةوسق دوجو ملعلا ةبلطو نيديرملا نم قيرطلا لخد نميف اهرثأو (ب11١) .ةلكألا كلت لبق اهلعفي

 هتلفغ ماقملا يف مهنم ىلعأ وه نميف اهرثأو . ةراجح وأ ًاصاصر لكأ هنأب سحي مهدحأ نأ ىتح ةعيبطلا يف لقنو

 لادبألا يف اهرثأو .اهيف ةعفنم ال يتلا رطاوخملا ةرثك نيلماكلا يف اهرئأو .نيرادلا حلاصم نم هعفن هيلع دوعي |مع

 .ىهتنا «ماقملا كلذ بحاص الإ هفرعي ال بطقلاو نيمامإلاو ةعبرألا داتوألاو ةعبسلا

 :لجو رع هللا ىلإ مات هجوتب هلوق دعب الإ هيلإ هدي دمي ال اماعط هل اومدق اذإ نيدلا لضفأ يخأ ناك دقو

 لكألا نم ينمحت مل نإف .هنم لكألا نم ينمحاف ءاهيلع علطأ مل رمألا سفن يف ةهبش ماعطلا اذه يف ناك نإ مهللا

 هتلعج نإو .قورعلاو ءاعمألا هبرشتت نأ لبق يقلح نم علطي لب ينطب يف ميقي هلعجت الف «يل هتمسق نأب هنم

 يف عوقولا نم ينمحت ملنإف .ًابلاغ تاهبشلاو مارح ا لكأ نم أشنت يتلا يصاعملا عوقو نم ينماف «ينطب يف ميقي
 اذه يف يتلا تاعبتلا باحصأ ينع ضراف ءاهلبقت مل نإو «يتبوت لبقاو روفلا ىلع كلضفب يلع بّتف «يصاعملا

 هففخو باذعلا ىلع ينربصف «ينع فعت ملو ينتبذع نإف ,ينع فعاو ينبذعت الف ءينع مهضرت مل نإف «ماعطلا

 نم اهيف دجي فراعلا داكي ال يتلا (أ17/) مايألا هذه يف هلوق نيعتي مالك وهو .ىهتنا «نيمحارلا محرأ اي ينع

 .يدنع للوأ :ر 35
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 |يسال قئالخلا يديأ يف هومتدجو املك لكأ يف لهاستلاو مكايإو ناوخإلا اهيأ هيلع اولمعاف .ًادبأ هعروتك عروتي
 .ثيدحلا ؛هلومتف هذخف «سفن فارشتسا ريغ نم لاملا اذه يف كءاج ام :ثيدحب اوجتحتو لاؤس الب مكءاج نإ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاهكرت يف انبغر لب اهلكأب عراشلا انرمأي مل ةهبشلا نأل لالحلا انه لاملاب عامجإلاب دارملا ناف

 نم ملعي وأ ريخلا نم هب هرمأي امل ةعاطلا هنم فرعي نأ هبحصي يذلا ريمألا عم ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو
 امإو هندب ميروتب امإ وأ هخفنب امإ قحلا قيرط فلاخ اذإ ريمألا ندب يف ىلاعت هللا نذإب ريثأتلا ىلع ةردقلا هسفن

 ريمألا نيبو هنيب ءادعألا عقوأ امبرو .ةصقان ريمألل هتبحصف «كلذ ىلع ةردق هل نكي مل نمف .كلذ وحنو هحيسكتب

 .انناوخإ ضعبل كلذ عقو امك هتيشاحو ريمألا هب رخسيف ردقي ملف ينخفنا ًاخيش تنك نإ :ريمألا هل لاقف «ةوادعلا

 زيمت ام ةزجعملا الول هنأ !كف «يبنلل ةزجعملاك يلولل ةماركلا :لوقي هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك دقو

 ىلإ هلوسر لسرأ اذإ ىلاعت هللا همحر ناكو .هرصع لهأ نع لولا زيمت ام ةماركلا الول كلذك «هموق نع يبنلا

 ناكف .خفتني هنإف (ب17١) ريمألا خفن ةينب كفك يف خفناف ءالإو كاذف عاطأو عمس نإ :هل لوقي ةعافش يف ريمأ

 هنولمحيف «خفتناو تام يذلا رامحلاك ناتلاشم ”'هالجرو هادي ريصت ىتح ريمألا خفتتيف ءكلذب لعفي لوسرلا

 اذإف .ىلاعت هللا ىلإ تبت :لوقيف ؟كيف مسلا بيرجت ىلع يخأ اي كلمح ام :لوقيف «خيشلا ىلإ هب نوتأيو لغب ىلع
 هنع هللا يضر ناكو .تومي وأ لزعي ىتح هتعافش لبقي لازي الو خفنلا بهذيف «ءاملا هيلع خيشلا شر بات

 هللا ةمظع فرعي لبجلا نأل كلذو .ىهتنا ءريمأ بلق ليوحت نم هيلع نوهأ ريقفلا هجوتب لبجلا ليوحت :لوقي

 ريبدتلاو لقعلا نم هدنع نإف ءريمألا فالخب رومألا يف اهب ىورتي ةيؤر الو لقع هدنع سيل نكلو ءلجو زع

 هنم هبلط ام كرتو هل رهظ !ب لمعف «رومألاب هنم فرعأ هسفن ىأرو ريقفلا ةراشإ فلاخ |هبرف .ميلع هب هللا ام

 كلذ سيلو .مكيف مكحي الو هيف نومكحت نم الإ ءارمألا نم اوبحصت الو ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف .ريقفلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «صلاخلا لالحلا نم لكألاو هلام نع ففعتلاب الإ

 كلذ نم هخيش مرحو هنارقأ ىلع مهارد وأ ًاماعط ريمألا قرف !ملك حرفي نأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ءهيسنو مساوملا يف اهريغ وأ اياحض قرف اذإ ريمألا نم ةزازح هبلق يف خيسلا دجو ىتمو « ةبحم ريمألا يف دادزيو

 مه لمحي نأ قداصلا خيشلا ةفيظو نإف .هبلقب هيلإ كلذ نم ءيش لاسرإب هبلاطي هنوك نع ًالضف باصن خيشلاف

 لكو .فيراصملاو مراغملا نم هيلع امل هب ريمألا دعاسو بهذلا نم بدرإ هدنع ناك ول نأ (أ74١) دويو هريمأ

 .مسالا الإ حالصلا نم هل سيلف ؛لالح نم ولو ايادهلا نم ًائيش هل لسري نأب هريمأ بلاطو حالصلا ىعدا نم

 :لوسرلا هل لاق نإ .هدري ايادهلا نم ًائيش خيشلا لاح فرعي ال ريمأ هيلإ لسرأ اذإ صاوخلا يلع يديس ناكو
 «هنم ذخأتل ريمألا انبحص ام .هلبقأ نأ بيط وه ام يرطاخ رخآلا انأو :هل لوقي ءبيط كلذب ريمألا رطاخ

 دمحلاو هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا «ةلمحلا هيف وه اهيف هدعاسنو هيطعنل هانيحص اهنإو

 .نيملاعلا بر هلل

 م1
 .هاديو هالجر :ر



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا ٠

 تقولا كلذ هنع ةينغ يف وه ًائيش لأسي الف ءريمألا نم مركأ نوكي نأ ريمألا عم ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 ةبحص نم هجورخ اهنمو .مركلا يف هب هؤادتقاو هل ريمألا ميظعت اهنم ؛دئاوف كلذ يفو .لئاسلا كلذل هاطعأ الإ

 فصو نع ةقرخملا لهأ ةيامح اهنمو ءودع مالك هيف عمسي الو بيع ىلع هل ريمألا علطي ال روتسم وهو ربمألا
 فيكو هل ًابحاص نكت مل اذإ .كمركت ىلع ةدايز ريمألا تبحص اذإ مركتو كلذ ملعاف .لخبلاب مهنم دحأ

 «ىلاعت هللا دنع هنم ىلعأ كماقم ىرت ابر كنأ عم لخبي الو مركتي نأ ريمألا نم بلطت مث لئاسلا ىلع لخبت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 كلت هريمأ ةيلوت يف الخدم هسفنل ىري ال نأ '"ًاضيأ ريمألا عم ةفيرشلا مهدحأ قالخأ نمو (ب114)
 نود ءارمألا نم دحأ عم ةبصعلا نم ئرب قداصلا ريقفلا نأل اهوصحب ءاعدلا ىلع ًابظاوم ناك يتلا ةيالولا

 هجوت لوط دعب ةيالولا كلت يف هريمأ ريغ ىلوت نيح لج امبر ريقف يف نآلا دجوي نأ لق بيرغ قلخ اذهو .دحأ
 ولو .ريمألا ىلع ةليمج ةيؤرو ًالخدم هل ىري نمم الإ لصحي ال لجخلا نأ مولعمو .هريمأل اهليصحت ىلاعت هللا ىلإ

 يف ريمألا ةلمح لماح هنأ هنع سانلا عاشأ ول اب هسفن ماقملا اذه يف قدصلا يعدم نحتميلف «ةيالولا كلت ىلوت

 ةرعش هنم ردكت نإف «ريمألا كلذ ودع اهيف ىلاعت هللا ىلو مث «ةيالولاو حالصلاب هوفصوو ةيالولا كلت ليصحت

 تدعو يننأ ينع ءادعألا عاشأ املو .ىلاعت هللا عم هبدأ ءوسو ماقملا اذه يف هصالخإ مدعب هسفن ىلع مكحيف

 «كلذ عقي مل مث «ةنسلا كلت يف ءارمحلا يتبج هسبلأ نأ يف ينلأس امل ةيفونملا ميلقإ ةيالوب دامح نب نيسح ريمألا

 ماقملا اذهب ققحت نمم يننأ يسفنب تسسحأف .ىلاعت هللا دمحب ةرعش ينم ريغتي مءاولاق ام يقح يف ءادعألا لاقو

 ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ريدكتلا ةياغ تردكتل .هعم بصعتم انأو هتيالو يف ًالخدم يل ىرأ تنك ول ذإ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيلع اولمعاو

 يف هتكراشم هسفن ىلع هضرع دعب الإ ريمألا بحصي ال نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو (أ10)

 تاراسكلاو عراقملاب يلاولا تيب يف هوبقاعو هولزع اذإ (يسال ءايندلا يف هبيصت يتلا مالآلاو ضارمألا عيمج

 .هلفسأ هالعأ لعجو همشاحمب هقيلعتو ديدحلا طاشمأب هدلج طشكو هسأر ىلع ةاحملا ديدحلا ةذوخلا سبلو

 بيرغ قلخ اذهو .هتبحص كرتيلف ءالإو هتبحص يف لخديلف «كلذ يف ريمألا ةكراشمب بيطت هسفن ىأر نإف

 لزع امل مث .هبكاوم نم بكرو هبايث نم سبلو هماعط نم لكأو ريمألا مهضعب بحص اهبر لب «نامزلا اذه يف
 اذهو .ريمألا كلذ فرعي مل هنأكو نيتاسبلا يف جرفتيو عماجيو برشيو لكأي راصو هكرتو بهذ «هوبقاعو
 لبق ًاخيش مكدحأ لمع اذإ مهسفنأ ىلع هوضرعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .خايشألا هيلع جرد ام فالخ

 ديدحلا ةذوخلاب سحأ ترصو مكلبق هب تلمع دقف .باتكلا يف ًارارم هيلإ ةراشإلا ترم امك لاجدلا جورخ

 يننأك يديب يهجو ىلع لئاسلا يمأر نهد حسمأ ترصو .يسأر ىلع اهنأك يريمأ سأر ىلع اهوعضو يتلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «يسفن يف هتقذ رمأ اذه .ريمألا اذه انأ

 .ر نم طقام «ًاضيأ) ”"



 ١71 8 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 هرظن تحت وأ (ب 170) هل يه يتلا هتقزر جارخ جارختسا يف هاج ريعتسياال نأ ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 نم هجارخ صيلخت يف خيشلا هاج ريعتسي يذلا وه ريمألا نأ ةدعاقلاو .ريمألا ىلإ ةجاحلا راهظإ نم كلذ يف امل

 نيحالفلاب ةمحرلا ةدش ريمألا نم ملعي نأ الإ مهللا . سكعلا نود هل هئاعد ةرثكو ىلاعت هللا ىلإ ههجوتب نيحالفلا

 كلذب هسفن هتيؤر مدع ريمألا نم ملعو «كلذ وحنو ناملغلاو مئاهبلا فلعو ماعطلا يف مهفيلكتو مهملظ مدعو

 «ناطلسلا نيط ةوسأ مهجارخ اوذخأي نأ رصمب قزرلا باحصأل ناطلسلا ىدان الو .سأب الف «خيشلا ىلع

 ىلع ديزأ ال :لاقو ىبأف ,ناطلسلا نيط ةوسأ نيدلا لضفأ يخأ ةقزر جارخ ذخأي نأ نيدلا ييحم ريمألا دارأ

 .ىهتنا «نحن انفالخب دالبلاو ضرألا بحاص هنإف هماقم يف هكراشن نأ ناطلسلا انالوم عم ًابدأ ًائيش ينيحالف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو مهب ريمألا اهمأ اودتقاف «"”قيرطلا خايشأ انكردأ اذكهف

 نع ةقرخلل ةنايص نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هقرفيل الام هنم ذخأي ال نأ ريمألا عم ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 الف ءاهيف دهاز ريغ ايندلل بحم مويلا سانلا بلاغ نأل كلذو .هنيدو هضرع يف هئاربتسال ًابلطو اهب ثوللا
 .هباحصأو هلايعو هدالوأو هسفنل لالا كلذ نم ءيشب صيصختلا نم مهسفنأ لاح ىلع الإ خيشلا نولمحي

 هباحصألو هسفنل (أ1١) اهبلاغ ذخأ دقو «تائيسلا نم ةئيس هنإف «نالفل كتقدص ىطعت دعت ال :اولاق امبرو

 نم كلذ يف ام لقأ مث :افئاوخإ نهعبل كلذ: عقو اك كل "*نيجاتحتملاو ةارقفلا ءاغو نمور خانم كيمو

 .باسحلا هيلعو تانهملا مهل نوكيف ةمايقلا موي ءارقفلا ىلع هقرف يذلا لاملا كلذ ىلع باسحلا يف هلوخد مئإلا

 يذلا :لاقو اهدرف «ءارقفلا ىلع اهقرفيل رانيد فلأ وحن صاوخلا يلع يديس ىلإ ةالولا ضعب لسرأ دقو

 كلذ اوملعاف .ىهتنا ءيعرشلا هبسك نم ناك اهيف الإ فرصتي نأ ريقفل سيلو ءاهقيرفت ىلوتي نأب ىلوأ اهعمج
 ةمالسلا نإف دحأ ىلع اوقرفتف ةهبشلا نم هلام ملسي ال يذلا مكريمأ نم الام اوذخأت نأ مكايإو ناوخإلا اهيأ

 |ميسال ًاقلطم ريمألا نم هسفنل ءيش لوبق خيشلل سيل هنأ ىلوأ باب نم ملعف .لقاع لك دنع ةمينغلا ىلع ةمدقم
 .حالصلاو دهزلا هيف دقتعا نإ

 :مهل تلق يلع هب اولخد (لف «داهزلاو ءاحلصلا ىلع *'هقرفنل الام لسرأ رصمب ردنكسإ اشابلا نأ عقو دقو

 نيح هذخأ امف ءآدبأ كلذ لبقي ال دهازلاو حلاصلا ذإ ؛دهزلاو حالصلا نع هذخأ نم لك طرشلا اذهب جرخ دق

 |بال يسفن يف يدنع اهب ةربعلا :هل تلقف .دهازو حلاص اندنع تنأ :يللاقف .هطرش دقفل هل قحتسم وهو هذخأ

 ًائيش مهنم دحأ لبقي ملف مهيلع هوضرعف ءمه هوطعأف كلذ اولبق نإ :تلقف .كتعامجل هطعأ :لاقف .يريغ دنع

 انيضقف .نيدقتعم اولوو ءرصم ءارقف نم دحأ يف (ب171١) هانيأر ام رمألا اذه :اشابلا ةعامج لاقف .كلذ نم

 «مكضرعو مكنيدل ءاربتسا هب اولمعاو ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف .سانلل جئاوح ةدع كلذ دعب مهدنع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 .ةقيرطلا :ر "*
 .نيكاملا:ر *“؛

 .هقرفتل :ر *'



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا 0007

 نكمي ىلاعت قحلا نأ يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا نع لفغي ال نأ هل هتبحم ةمالعو ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ةبحم قحب ''ءافو كلذ لك .ةرخآلا رادلا نم عسوأ اهنأل رادلا هذه يف ريمألا نم اهذخأ نم تاعبتلا باحصأ

 .هئاقدصأ نم ال ريمألا ءادعأ نم دودعم وهف «هانلق ايف هللا ىلإ هجوتي مل نم لكو .ريمألا

 ىلإ ريقفلا هجوتي نأ ريقفلا هبحص يذلا ريمألا قحب ءافولا نم :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يحخأ تعمسو

 .تاراسكو عراقم ريمألا برضب ولو «رادلا هذه يف هنم اهذخأ نم هيلع يتلا تاعبتلا لهأ نيكمت يف ىلاعت هللا

 نم هريمأ صلخي نأ امإ ريقفلا راتخيلف .ريمألل نيشاغلا ةلمج نم وهف «كلذ يف ىللاعت هللا ىلإ هجوتي ال ريقف لكو

 .ةرفغملا هل لأسيو هتبحص كرتي نأ امإو «هتيحص قحب ءافو ةرخآلا يف هنع اهلمحتي نأ امإو ءانركذ امك تاعبتلا

 هريمأ ةيده لوبقب ةداع هل يذلا جذاسلا ريقفلا رذحيل :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 مظعأ نم كلذ نأل يلاولا تيب (أ177) يف عراقم هبرضو هسبح وأ هلزع مايأ هتيب ىلإ اهلسرأ هنم ةيده لبقي نأ

 ؟ةدشلا مايأ اهلبقي فيكف ؛ءاخرلا لاح هريمأ نم ةيده لبقي ال نأ ريقفلا نأش نم ناك اذإو .ةحيبقلا لاصخلا

 .مكتءورمب لخي كلذ نإف .هسبحو هلزع مايأ مكريمأ نم ءيش لوبق نم اورذحاو ناوخإلا اهأ كلذ اوملعاف

 اهنأ هفشك قيرط نم علطا نإ الإ ةفيظو هريمأ ةيلوت يف ىلاعت هللا ىلإ '"'هجوتي نأ ريقفل يغبتي ال :لوقي هتعمسو
 تناكو «هدالب يف ةبونلا باحصأ نم دحأ اهيف هضراعي لو .لاؤسلا ىلع '"ةقلعملا رومألا نم اهنأ وأ هل ةموسقم
 قدص ريمألا نم ملعي نأو «يويند ضرغل ال هيف ةبحم ٍةلَي دمحم ةمأ نم نيمولظملا ديب ذخألا بلط اهيف هتين

 ريغ نم ةيالولا كلت ىلوتي نأ كلذ يف هقدص ةمالع نمو :لاق .ءاعد هل دري ال ىلاعت هللا نأو «هيف حالصلا هداقتعا

 ةيلوت نأ كلذ حاضيإو :لاق .ريقفلا عم هقدص مدع ىلع ليلد وهف ًاسولف اهقيرط يق ريمألا مرغ ىتمو .سولف

 هتيلوت يف] ناطلسلا لأست اهلك هتيعر نأ ريمألا كلذل ىلاعت هللا ضيقيف «ىلاعت هللا لاؤسب الإ نوكت ال ءارقفلا

 «نيملسملل ةحلصملا دوهش نم هبلق يف ىلاعت هللا هيقلي امل سولف ريغب ؟'[ناطلسلا هيلويف .همصخ لزعو مهيلع

 ىلع اوناك نأب ريمألا كلذ قحتست ةيعرلا نوكت نأ طرشب نكل ؛«نعاط نعط الو لذاع لذع كلذ يف لبقي الو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو (ب17١) ءريمألا نم ال مهنم عناملا ناك .كلذك اونوكي مل نإف .ةماقتسالا مدق

 .هتاضرم نم ءيش نعالو لجو زع هبر نع ريمألا ةبحص هلغشت ال نأ ريمألا عم ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 ماقم ىلع ملاعلا لمعيلف .ةرخآلاو ايندلا يف هيلع مؤش وهف «هبر نع دبعلا لغشأ ءيش لك نأ ىلع موقلا عمجأ دقف

 ةيعمج ؛”هدنع نكي مل نم مزال نمف الإو «ءيش كلذ هدوهش نع هقرفي ال ثيحب لجو زع هبر ىلع بلقلا ةيعمج

 اولخدت الو ناوخإلا اهمأ كلذ اوملعاف .ًالثم هملع سيردت وأ هدرو ةءارق يف هيلع ريمألا لوخدب تتشتلا بلق
 ايف مكر مع متعيض الإو «نيقداصلا خايشألا دي ىلع موقلا قيرط مككولس دعب الإ ءارمألا نم دحأ ةبحص يف

 .ر نم طقاس «ءافو» ''

 .هجوتي ال :رأ

 .ةلقعملا:ر ''

 .أ شماه نم نيتفوقعملا نيب ام

 .ر نم طقاس (هدتعا



 ١77 8 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 مكدحأ نأك كلذ وحنو اذك ريمألا دنع تلكأ ءاذك ريمألا يل لاق :لوقي مكدحأ راصو «ريمألا عم هيف ةدئاف ال

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ءايلوألا نم دحأ ىلع عمتجا

 ةرثكو ريمألا كلذل هتبحص ةهج نم هيف هنارقأ مالك عامس ةرثك ىلع هربص لوط ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو
 ةبحم سوفنلا نأش نم نأ كلذ لصأو .ىبأ مأ ءاش هنم دب ال كلذ نإف .هل مهدسح ةرثكو هضرع يف ؛'مهعوقو

 هيف داقتعالاب دبعلا ىلإ اولام نإ اميسال برشلاو لكألا نم ذلأ اهدنع ناك اهبرو .رباكألا ةسلاجم ىلع ةمحازملا

 .هيلإ ايادهلا لاسرإو

 هتسلاجم ىلع هاخأ دسحي نأ دبعلا لقع ةفخ نم :لوقي هللا همحر (أ177) يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 ىلع نوكي امنإ طابتغالاو دسحلا نأل كلذ لثم ىلع دسح هنم عقو امل القاع ناك هنأ ولو .هيلإ هليمو هلثم دبعل

 دسحي نأ نم لقأ رمألاف ,ريمأ وأ يدنج ةسلاجم امأو .ًالثم ًءاسمو ًاحابص هلوسرو لجو زع هبر دبعلا ةسلاجم

 .ىهتنا «هيلع هاخأ دبعلا

 ءاملعلا نم هنارقأ مالك نم ردكتي نأ لقاعل يغبني ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هوركذيل صقنب هوركذ نأك لماحملا نسحأ ىلع مهلمح هيلع بجي لب ؛مهيلع همدقو هبحأو ًاريمأ بحص اذإ هيف

 نم هريذحت كلذب اودصق وأ «هيلع هلابقإو ريمألا ةسلاجم نم هل لصحي يذلا بجعلاب اهنع لفغي اليل صئاقنب

 ةيعرلل صلبلاو روجلاو ملظلا نم هيلع وه ام عم ريخلاو نيدلاب هفصوو هتيوهأ يف هل هتقفاومو هيلإ نوكرلا
 حصنلا دصقب ال ةوادعلاو يفشتلا دصقب ؟'هوباغتسا اذإ هنارقأ نم ريدكتلا هل يغبني ال كلذكو :لاق .كلذ وحنو

 هتبيغ ردقب اهنم ذخأيف «ةمايقلا موي ةحاصلا مهلامعأو مهتانسح يف همكحي ىلاعت هللا نأ ثيح نم يأ هريذحتلاو

 ةحلاصلا مهلاعأ هذخأ ةهج نم حرفي نيع نانيع هل نوكيف .هللا دودح مهيدعتو مثإلا يف مهعوقو ثيح نمال

 يف مهعوقول ًاببس ناك هنأ ثيح نم مهيلعو هسفن (ب 115) ىلع اهب نزحي نيعو ؛مهرمع لوط اهيف اوبعت يتلا
 .هل ةبيغ مهنم عقو ناك امل ءهدوجو الولو مثإلا

 باغتسا نم تانسح يف همكح اذإ هنأ ىلاعت هللا عم ملاعلا بدأ نم :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 مركيف «ةيدوبعلاب هيلإ أبوسنم هنوك ثيح نم ىلاعت هلل ًالالجإ اهبحاص ىلإ لامعألا كلت دري نأ ةمايقلا موي هب
 ءاهبحاص ىلع اهدرم يتلا لامعألا كلت نم لضفأب كلذ ىلع ىلاعت هللا هازاج امبرو .ىلاعت هلجأل هديس دبع
 مكدقتعاو ًاريمأ متبحص اذإ مكيف مكنارقأ ماهس لمحت ىلع مكسفنأ اونطوو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «موقلا نم اونوكت نأ متبلط نإ ءمكقح يف هنولوقي اهيف مهل اوحناس «مكيلإ نسحأو
 هحرف نم رثكأ كلذب هل حرفيو «ةيوندلا ىلع ةيورخألا هريمأ حلاصم مدقي نأ ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 .لجو زع هللا ريغل ءارمألا بحصي نم لاح سكع «ةيويندلا رومألا هلوصحب

 .هعوقو :ر *“
 .هوياعتسا :أ ؟"



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا 036

 ىلإ هجوت ول هنأ ريمألل ريخلا ةبحم يف ريقفلا قدص ةمالع نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 نم رثكأ كلذل حرفي نأ هريمأ ودع اهيف ىلاعت هللا ىلو مث ةينالفلا ةفيظولا هريمأ يلوي نأ يف رثكأو ةنس ىلاعت هللا

 (أ155) نأ امك .هنيد يف ريمألل ظفحأ وه ام عمو هللا هديري ام عم رئاد قداصلا نأل ءاهيف هريمأ هللا ىلو اذإ هحرف

 فشاك ام عقو اذإ مب هحرف نم رثكأ هفشك يف ىلاعت قحلا هبذكأ اذإ اب هرطاخ حرشني نأ ًاضيأ هقدص ةمالع نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,ىهتنا :ةحئار قدصلا نم مشي م وهف ءكلذ لجأل ةرعش هيف تردكت ىتمو .ًاقفاوم هب

 :اولاقو .هل هتبحاصم لجأل هب سانلا تال اذإ هتبحص نع لزلزتي ال نأ ريمألا عم ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 ىلع لدي هلزلزت نأل ءكلذ وحنو ريمألا اذه بحصي نأ لبق تام هتيل ايو ايندلل الإ ريمألا بحص ام نالف

 ةفعلاو عرولاو دهزلاب ًاروهشم ناك نإ امهيسال ءكلذب حرف «ءايرلا هيلع سانلا بسن املك قداصلا ذإ ؛ءايرلا
 بجعلا ةئتف نع هل ًاعفاد نوكيل ايندلل هبحص امنإ هنأو ءريمألا ةبحص يف ءايرلا ىلإ هتبسن نإف ,ريمألا ةبحص لبق
 .نيعلا هعرز نع عفديل هعرز سأر ىلع حالفلا اهلعجي يتلا مجامجلاك هاجلاو

 هب هنارقأ تالو ًاريمأ بحص اذإ ملاعلا لقع نم :لوقي ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو

 يدربقأ تبحص دقو :لاق .مهسفنأ لاح ىلع الإ هنوسيقي ال مهنإف كلذ يف مهرذعي نأ ًاحصن ال سفنلل ًايفشت

 ناكو .ىلاعت هللا نيبو ينيب اميف ةيده محل تلبق الو ابارش الو ًاماعط مهل تقذامو «ءارمألا نم هريغو ؛”راداودلا

 ىلع بر لضف ركشأ «كلذ مهنع ينغلب املك تنكف «يضرع يف نوعقيو (ب 174) كلذ فالخ يف نونظي ينارقأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءهيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ءيف هونظ امم يتيامح

 سكع ديع موي ريمألا هيف هبتأي ال موي لك ىريو «هيلإ ريمألا ددرتل هتهارك ةدش ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 الإ كنم بلطن ال انإف .كلذ ىلإ كتوعد نإ الإ ًأدبأ يلإ ددرتت ال :هللاب كتلأس :ريمألل لوقيو .نيباصنلا لاح

 دمحم ريمألاك رصم رتافد عم كلذ لثمي انأ تلعف دقو .ريغ ال نيمولظملا يف انتعافش لبقتو ةحار يف نوكت نأ

 هئيجم يف روتسد ريمألا عم ام :ةرم لوأ يف "هل لوقأ مهنم دحأ ينءاج اذإف .ميهاربإ ريمألاو ديزي يبأ ريمألاو

 .لجو زع هللاب كلذ يف هتلأس «ىبأ نإو .ىرخأ ةرم انيلإ

 ال نأ ىلاعت هللا ىلإ هجوتي نأ ريقفلا قدص ةمالع نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 لاؤسبو «تافآلا نم ريقفلا ىلإ هددرت ىلع بترتي امل كلذو .بلقلاب هنع مهعفديو هترايز ءارمألا نم ًادحأ مهلي

 نولكأي نيذلا لامعلا هيف عقي (مك ,ريمألا ىلع ًاملاظ ناك ولو ءريمألا دنع هيف عفشي نأ ريقفلا لامعلا نم دحاو لك
 مهتلمع اذإ هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ءيعرش قيرط ريغب هيف نوعسوتيو ناطلسلا لام

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءلاجدلا جورخ لبق خياشم

 هتبحصف «كلذك نكي مل نإف .هتدلاو نم ريمألا ىلع قفشأ نوكي نأ ًاضيأ (أ15) مهدحأ قالخأ نمو

 يخأ اي :هل لاقف .ريمأ هتبحص يف هرواشي صاوخلا يلع يديس ىلإ ءاملعلا نم صخش ءاج دقو .ةصقان ريمألل

 .زداودلا : 4

 .مهارأ ""



 ١78 ق ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 ءاهبجوتسا نإ هنع رانلا لوخدو ةمايقلا موي دابعلا ملاظمو هللاب ةقلعتملا هرازوأ عيمج لمحت كسفن ىلع ضرعا

 كلذ وحن ىلإ راشأ دقو :لاق .هنع دعباف الإو «هتبحص يف لخداف ,كلذ ىلع ةردقلا كسفن نم تملع اذإف

 هلوق لمحيو «هريغو رفكلا لمشي ام ملظلا لمحي ”"4راَتلا ُمُكَسَمَنْف اوُمَّلَظ َنيِذلا َلِإ اوُنَكْرَت الو# ىلاعت هلوق
 هلوق لمحيو ؛ةبحصلاب مهيلإ نوكرلا وأ هب اضرلاو مهملظ ىلإ نوكرلا نم معأ وه ام ىلع 4اوْنَكْرَت » ىلاعت
 .ةبحصلا قحب ءافولاو ةوتفلا باب نم اهلخدي نأب رارطضالاو رايتخالا معي ام ىلع 4ُراَنلا ُمُكَسَمَتَف »

 لجأل رانلا هب المي ىتح يمسج ريكو رانلا ىلاعت هللا ينلخدأ ول نأ دوأ ينإ :ىلاعت هللا همحر يلبشلا مالك يفو

 هسفن نم نسحأ ال كلذ ىنمت هنأ امإف .ىهتنا ءاطوخد نم ِلكَي دمحم ةمأ ةاصع عيمج قتعأو اهئلمب رانلا هدعو

 رانلا نإ :ثيدحلا يف درو امل اهلخد اذإ منهج بهل ئفطي هرون نأب هملعل وأ باذعلا ىلع هل ىلاعت هللا رادقأ نم

 بجي اذام اورظناو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .يبهل كرون أفطأ دقف ,نمؤم اي زج :ةمايقلا موي نمؤملل لوقت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هوبحصت *'[نأ] لبق ريمألا ةبحص قوقح (ب ١17 5) نم مكيلع

 ةيشاح نم تومي نمو لزعي نمو ىلوي نمع هب فشكي فشك بحاص نوكي نأ ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 بئاغ رمأ نع هلأس اذإو «ريمألا نم رمأ هل جتني ال هدنع فشك ال نم نإف «كلذ نع ريمألا هلأس ول .ناطلسلا

 لاقو «ريمألا ةياعر نيع نم طقس «يردأ ال لاقف «كلذ ريغ وأ ريزولا لزع وأ ناطلسلا تومك ًالثم هدلب نع

 مكحيو ريمألا قرتسي هنإف :حيحص فشك اذ ناك نم فالخب .قرف اذه نيبو اننيب سيل ""ًاذإف :هسفن يف ولو

 الو هيدي نيب فقاو مهدحأو ءارمألا رباكأ تيأر دقف .ىلاعت هللا همحر يحراخلا دوعسلا يبأ يديسل عقو | هيف

 مالظلا يف لكأ اب مهدحأ ربخي ناك هنأ ىتح ءحيحصلا فشكلا نم هدنع ناك امل ءسلجا :مهنم دحأل لوقي

 .هلايع عم لعف اهبو

 نوقحلي الف «هنع ءارمألا عفدي ناك هنأ الإ .حيحص فشك بحاص هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناك دقو

 لبق ةحلاصلا ةينلاب حيحصلا فشكلا ماقم اولصحو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .هيلإ مهاب نوقلي الو هفشكب

 «ةبحص هعم مكل متي الف الإو ءاهلك تاوهشلا كرتو ةيكزلا لامعألاو يفاصلا لالحلا لكأب ريمألل مكتبحص
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ””[عيمج] ءاضق يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا حيحص نوكي نأ ريمألا عم (1177) ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 خيشلا نإف «هلعفو هلوقو هسبلو هبرشو لالحلا لكأب كلذو .رومألا نم رمأ يف هتدعاسم هنم بلط اذإ هجئاوح

 ًانامز هسفن خيشلا ضريلف .ههجوت لطبي هوركملا وأ مارحلا لعفي وأ لوقي وأ سبلي وأ برشي وأ لكأي ام درجمب

 اذهو .ريمألا ةبحص هل كلذ دنعف ؛هيلع اهبتكي ةدحاو ةئيس دجي ال لامشلا بتاك راص اذإف .ريمألا ةبحص لبق

 .رمحألا تيربكلا نم زعأ نآلا رمألا

 ١١7. بوه

 .ققحملا نم ةدايز

 .نذإف :رأ

 .ر نم ةدايز
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 ةرشع ىلإ ًالثم سبلي اهيفو لكأي ايف ريقفلا شتفي مل نإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا هجوت لطبي تاهبشلا نم برقلا نأل .ريمأ ةيحص هل سيلف «لحلا يف هيلع تلوادت يديأ

 .ًاماعط هل اولكأت نأ مكايإف ًافشاك وأ برع خيش وأ ًاريمأ متبحص اذإ :لوقي هتعمسو .ىهتنا «ريمألا جئاوح يف

 ةلمج نم راصل ءألثم هسارد وأ هداصح وأ هعرز ثرح يف اورخّس ول هنأ ىتح «تاهبشلا نم ولخيال هماعط نإف

 .ىهتنا ؛هريغو ريمألا جئاوح ءاضق يف ىلاعت هللا ىلإ ههجوت لطب «ةدحاو ةمقل خيشلا هنم لكأ ىتمف .تاهبشلا

 هلل دمحلاو .هقوقح بجاوب اوموقتل ريمألل مكتبحص لبق عرولا باب اومكحاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف
 .نيملاعلا بر

 ةبوقعلا (ب 175) نوكت ال دقف .مرجم يف هتعافش در اذإ ريمألا نم ردكتي ال نأ ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 سوفنلا سئاسدب افراع ريمألا نوكي دقو ءدحأل هركذ هل يغبني ال رذع ريمألل نوكي دقو ءاهدح هيف تغلب

 ةعافش در هنأ ىلع ريمألا لمح خيشلل زوجي الو .هتعافش هل دري مل اذإ هسفنب بجعلا هقحلي نأ هخيش ىلع فاخو

 .ةيحصلا بدأب لالخإلا نم كلذ يف امل هماقمب ةناهتسا خيشلا

 نأ ءارمألا بحصي نم ىلع بجي :لوقي ىلاعت هللا همحر يطوطشدلا رداقلا دبع خبشلا يديس تعمسو

 دنع عفش اذإو .هحلصي ام رثكأ هدسفي ىف الإو «ةيناسفنلا تانوعرلا نم ًاجراخ ةسايسلا قيرطب ًافراع نوكي

 هتعمسو .ةلوبقملا راذعألا ىلع ريمألا لمحيو« ةرملا دعب ةرملا هدواعيلف ,هتعافش لبقي ملف ءالثم مولظم يف ريمألا

 «آلثم ةبوقعلاو سبحلا ةدم ءاضقناب هتفرعمو ريقفلا كلذ فشك مدعل امإ «ةلعل الإ ريقف ةعافش ريمأ درام :لوقي

 ارمأ خيشلا باكتراك كلذ ريغل امإو «ريقفلا ةسايس ةلقل امإو «هيف ةعافشلا صخشلا كلذ قاقحتسا مدعل امإو

 ةلاصألاب ةعافشلا ماقم ذإ .هريغ يف ةعافشلا ةيلهأ نع هب جرخ نامزلا فلاس يف ولو ؛هيلع ىلاعت هللا بضغي

 «للاعت هللا هملعي بنذ هيلع نكي مل نإ الإ ؛هريغ يف ةعافشلا لهأ نم مهدحأ سيلف مهريغامأو .ءايبنألل وه امنإ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .بدألاو صالخإلا فصوب ماكحلا تويبل اوتأو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا

 هريمأ قحب ءافو ءاهريغو ةكلمملا رابخأ يف هريمأ نم هعمسي املك ناتك ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو (أ170)

 امك .كلذ لثم يف ةيفاك ةنيرقلا لب .نامتكلاب هل ريمألا رمأ طرتشي الو .كلذب ةميظع ةنتف لوصح نم ًافوخو

 كلذ نإف هب ملكتي نأ لبق دحأ كانه له رظنيل ًالامشو ًانيمي تفلتي راصف «مالكب ملكتي نأ ريمألا دارأ اذإ

 باب يف اودجو دقو .رذحلا لك كلذ لثم نم جذاسلا خيشلا رذحيلف «خيشلا نم نامتكلا ديري هنأ ىلع ةئيرق

 ايوتكم ىرسك ناويإ

 سَبْلَم لجأ يقّوتلا نم سَبْلاَف ءلونللأا َتبِحَصاَذِإ
 سرخأ َتْجَرَح ام اذإ ْجُرَخاَو ىمعأ َتْلَحَد ام اذإ َلْْداَو

 مكقيدص ىكح امبرف .مكئاقدصأ زعأل ولو ؛مكريمأ رس اوشفت نأ مكايإف «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا

 «مكريمألو مكل ديدشلا ررضلا كلذب لصحف ؛ةالولا نيب مكنع كلذ عاشأف ؛مكودع وه يذلا هقيدصل كلذ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو



 /١1 اف ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 رومألا نم *؛تناكأ ءاوس هنع اهلمح يتلا هتلمح يف ربمألا نم ةيده ذخأ مدع ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو
 موقلا قيرط نع جرخ دقف ؛كلذ ىلع ةيده خيشلا لبق ىتمو .ةمربملا رومألا نم وأ .خيشلا ءاعد ىلع ةقلعملا

 ىلع قفنيو (ب 1701) هيطعي نأ وه |منإ خيشلاب قئاللا نإف ؛هسبحو ريمألا لزع مايأ اهيسال ءايندلا ءانبأب قحتلاو
 ناطلسلا دوعي ال هنأ هتلمح لمحأل ًاليزج الام ديبز بئان ىفطصم ةاشابلا ةرم يل لسرأ دقو .هنم ذخأي نأ ال هلايع

 ردقأ الف رفسلا هيلع بتك ىلاعت قحلا نوكي نأ امإ ولخي ال :هل تلقو .هتددرف ءرصم يف هكرتي لب ديبز ىلإ هلسري

 ًاقلعم رفسلا مدع نوكي نأ امإو هروكذملا لعجلا هب قحتسأ ًائيش تلمع ايف .كلذ ىلع ردقأ مل اذإو «هنم هعنم

 ةرم صاوخلا رظان يناتأو .هب عجرو لوسرلا هذخأف .هلوبق يلثمل يغبني الف «ىلاعت هلل كلذ لعفأ |منإف :يئاعد ىلع

 تلقف .ةيوازلاب ءارقفلل هطعأ :لاقف .كقح يف ىئاعد لمع لطبي كلام يلوبق نإ :هل تلقف «هتلمح لمحأل لاهب

 ءاضقب كلذ دعب مهبلاطت الو محل هطعأف تئش نإف .كل ءاعد هل لبقي ريصي الف «مهبولق فلتي كلذ نإ :هل

 ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .هب درو هلام ذخأف .كتجاح ءاضقب مهبلاطو هنم مهقتعأف .تئش نإو «كتجاح

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاوحلفت هيلع اولمعاو

 يتلا ةعلخلا لجأل ةمقل هل مدقيو هل موقيو ءارمألا نم هراز نم لك مظعي نأ ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 علخي فيكو .ريمأ سفن نم ربكأ هسفن نوكت نأ ريقف ىلع حبقيو .ةيويندلا ضارعألل ال هيلع ىلاعت هللا اهلعج

 ؟كلذ هعم لعفي ال ريقفلاو هلجر وأ هدي لبقيو ريقفلا نود هسفن ىريو هتمظعو هتئايربك ريمألا

 هءايربك علخ نأ دعب الإ ريقف ةيواز (أ178) ريمأ علط ام :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 مهضعب لب «سانلا نم ريثك ىلع ىفخي رس اذهو :لاق .هلثم ريقف وهو الإ هل علط ايف «هتيواز ةبتع تحت هتمظعو

 عم هسفن ىري مث «هتلئاع نم ًادودعم ريصيو ؛كلذ ريغو لسعو سدعو حمق نم هئاسحإو ريمألا ةيده لبقي

 جوحت ىلع الإ اهتاوهش نم ءىيش ىلإ ليمي ال ايندلا يف دهاز ريقفب الإ قيلي ال كلذ لثمو :لاق .ريمألا ىلع كلذ

 هللا يضر هتيأرو .هيلإ هناسحإ لجأل هلجر وأ ريمألا دي لبقي نأ الإ هب قيلي الف «ريمألا ناسحإ لبقي نم امأ .هيف

 ضارغألا لجر لبقي نم كلذ نم عنمي |هنإ :لاقف .ءاهقفلا ضعب هيلع ركنأف ءبستحملا لجر لبقي ةرم هنع

 عئاضبلا تلق اذإو .يهنيو اهيف رمأي هيلع اهعلخ يتلا ىلاعت قحلا ةعلخ لجأل الإ هلجر لبقأ ال *”انأو «ةيويندلا

 تنأ ردقت لهف . ةعاضب قوسلا ئلتميف ؛,مهعئاضب جارخإب سانلل ىدانف هيدانم لسرأ سانلا ىلع قوسلا نم

 هذه يف انرومأ ةالو عم ائبدأ اذه :هريمأ عم هبدأ يف ةغلابملا دعب ةرم لوقي هتعمسو ؟كلذ لثم لعفت هيقف اي

 بدأ سيل :لوقي هتعمسو .اهيلإ انلقتنا اذإ ةرخآلا رادلا يف مهب قئاللا بدألا ىلاعت هللا انملعي فوسو هرادلا

 .ةعلخلا هسبلأ نم ىلإ بدألا عجرف «ةفيظولا كلت هالو يذلا هللا عم بدأ وه امنإو ريمألا عم ةلاصألاب ءارقفلا

 «ىهتنا ؛لمأت نمل هسكعو ريقفلا كلذ عم بدألا هللا عم (ب 178) بدألا نم مزل نإو «ةعلخلا سبل نم ىلإ ال

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 .تناك ءاوس :ر
 ءامإو :ر



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا 4

 .هحصن عاسو هحالص نم سيأ اذإ الإ هقرافي ال نأ قساف ريمأ ةبحصب لتبا اذإ ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 موقت يف "'هكراشيو هتبحص ىلع مودي نأ ةبحصلا قحب ءافولا نمف «قسفلا تافص نع هعوجر وجري ماد امو
 .هتيعر يف ًالداع قسفلا كلذ عم ناك نإ اميسال ًاراهنو ًاليل هجوع

 ال ميقتسملا ؛دواد اي :لجو زع هللا بانجل ةريغ ليئارسإ ينب ةاصع رجه نيح دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو

 ءالفاغ هنع ناك رمأل دواد هبنتف .ىهتنا ؟تلسرأ '”اذاملف هجوع ميوقت تكرتو هترجه دق جوعألاو كيلإ جاتحي

 .مهجوع موقو ةبحملاب هيلإ اولام ىتح مههوجو يف شبيو ليئارسإ ينب ةاصع هيلإ وعديو ماعطلا لمعي راصو
 قسف ىلإ اهب رظني نيعف «نويعلا ””ابأ ىنكي ريقفلا :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نم :لوقي هتعمسو .ىلاعت هلل هبحيف ةنسحلا هتاعبت نم هيف ام ىلإ اهب رظني نيعو «ىلاعت هلل ههركيف ًالئم ريمألا

 لاح ههركو «هيف هداقتعاو هل هئاسحإ لاح هبحأ اذإ [ى «ىوملاب ههركيو ىومهلاب ًادحأ بحي ال نأ فراعلا طرش

 لجأل هبحي نأ ريمألا ةبحص يف ريقفلا قدص ةمالع نم نأ مولعمو .ىهتنا هيلع هراكنإ ةرثكو ربلا نم هئامرح

 نأ هقدص مدع ةمالع نمو (أ114) .هيلع نيركنملا ربكأ نم ناك ولو «ةيالولا يف هماود بحيو ةيعرلل هناسحإ

 .هتيعرل ًالظ سانلا رثكأ نم ناك ولو هيف ًادقتعمو هيلإ ًانسحم ماد ام هبحي

 نم ةمحرلا لاجر الإ ءارمألا نم قسافلا ةبحصل حلصي ال :لوقي يطوطشدلا رداقلا دبع يديس تعمسو

 يلبتسا اذإ ريقفلا ةوتف نم :لوقي ناكو .ةبحص مهعم هل متي الف ءعرشلا بانجل ةريغلا هيلع بلغ نم امأ .ءايلوألا

 هل وعدي رهسيو «هيلع ءالبلا لوزن نم هطيوحت نم لفغي ال نأ تالآلا عمسيو ينزيو رمخلا برشي ريمأ ةبحصب
 وأ هتباد ترثع اذإ كيلإ كبحاص نوكي ام جوحأ :اولاق .هدعب هتبحص قحب ءافو حابصلا ىلإ ءاشعلا نم ةرفغملاب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا «تائيسلا لمع ىلإ هلامعأ ىحر تراد

 ملظو راج مث .هلدعل هبحي ناك اذإ ريمألا ىلع نيركنملا لوأ نم نوكي نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو
 نإف .ريمألا نم ةيده لوبق نع ًاففعتم ايندلا يف ًادهاز ناك اذإ الإ خيشلل ميقتسي ال اذه نكل .كلذ دعب ةيعرلا

 .ًاشرط هنذأو ًايمع هنيعو ةلولغم هديو سرخأ هناسلف .كلذك نكي مل

 املف .بيجي ال تكاس يللاولاو لوقلا يلاولا ىلع ظلغأف ؛ةرصبلا يلاو ىلع لخد رانيد نب كلام نأ انغلب دقو

 ةلقو انيديأب اميف كدهز وه ؟انل رجزلاو انيلع ظالغإلا ىلع كارجأ ام يردتأ :يلاولا هل لاق ؛همالك نم كلام غرف

 ءانرطاخ ريغي مالك لك نع كناسل سرخل كل انرب يف تعمط كنأ ولو .انناسحإو (ب119١) انرب يف كعمط

 نم ههركيو حلاصلا هلمع ثيح نم هبحي ريقفلا نأ ءيس لمعو حلاص لمع هل ناك اذإ ريمألا نأ مدقتو .ىهتنا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نانيع هل نوكيف ءيسلا هلمع ثيح



 ١14 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 هنارقأ يسال هدنع ًاسلاج ماد ام دحأ ةبيغ يف عقي ريمألا عدي ال نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 بصنم نأل كلذو ؟كريغ رازوأ لمحب اهيلع ديزت فيكف «كرازوأ لمحت نع زجاع تنأ ريمأ اي :هل لوقيو

 .ةمحرو ريخ سلجم نوكي نأ يغبني |منإ «ةمقنو *"مثإ سلجم نوكي نأ نع لجي خايشألا سلجم
 نع زجاع تنأ ريمأ اي :لاقف .نيرشابملاو نيساكملا نم ةعامج ضارعأ يف عقي ًاريمأ نيدلا لضفأ يخأ عمسو

 مهفئاحص ىلإ ةح اصلا كلامعأ لقنتو نيساكملاو ةملظلا رازوأ لمحت فيكف «نيح اصلا وأ ءاملعلا رازوأ لمحت

 .ىهتنا ؛درو امك

 تلقف .يلإ ءاملعلا نم دحأ ددرتب ةجاح يل يقب ام هللاو :لوقي ىلاعت هللا همحر رتفدلا دمحم ريمألا تعمسو

 مثإلا انولمحيف ءًاضيرعت امإو ًاحيرص امإ هنارقأ نم دحأ ةبيغ يف عقيو الإ مهنم دحأ ينيتأي ال :لاقف ؟كاذ مل :هل

 .هقدص ينبجعأف .ىهتنا ءانمثإ ىلع ةدايز

 ولو .هيف هجاور ملعي ام الإ هيلإ بلجي ال قوسلاك ملاعلاو ريمألا :لوقي هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع ناكو
 اوملعاق .ىهتنا ءءوسب سانلل ركذ نم لك هسلجم نع عقدل ؛سانلا يف ةعيقولا هركي (أ50١) ريمألا وأ ملاعلا نأ

 دمحلاو ؛نيملسملا مكناوخإ قح يف هومتسلاج اذإ مكريمأ كلذب اورمأو مكتنسلأ اوظفحاو ناوخإلا اهيأ كلذ

 .نيملاعلا بر هلل

 ةيوازلا باب ىلإ هعيشيو هلعن هل مدقيو درو اذإ هل موقي نأ ريمألا هراز اذإ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 عراشلا مذ امو .ريمألا نم كلذب ىلوأ وه لب ءهعم ريمألا هلعفي ام ريظن ءاعدلا هلأسيو هدي لبقي مث ءرادلا وأ

 اهدريو مهايند نع ففعتي نم امأ .مهانغ لجأل مهل عضاوتي نم قح يف الإ ايندلا لهأ نم رباكألل عضاوتلا

 :ثيدحلا يفو .ريمألا دنع ةعفر كلاذب دادزي لب .عضاوتلا يف هيلع جرح الف ؛لاؤس ريغ نم هتءاج ولو مهيلع

 لاملا ةرثكب نوكي ةرات ءانغتسالا نأ مولعمو .ىهتنا «سانلا نع هئانغتسا يف هزعو ليللا مايق يف نمؤملا فرش

 .مهفاف ةعانقلاو ةفعلاب نوكي ةراتو

 هلاؤسو هدي ليبقتو ريمألا هتمدخ ريقفلا بدأ نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ربكَأَو ٍتاَجَرَد ريكَأ ِةَرْخآلِلَوط ميظعلا نآرقلا يفو .هل ءاير الو هايند يف "ًاعمط ال ,هقح ضعبي ءافوو ءاعدلا

 ةرهاظلا ةيالولا هاطعأ امك هترضح لهأ نم هلعجيو ةنطابلا ةيالولا ريمألا ىلاعت هللا يطعي دقف ”4ًاليِضُفَت

 ءارقفلا بلاغ ىلع ىفخي امم :لوقي هتعمسو .ريقفلا ماقم ىلع (ب )٠ ١8 هماقم عفرو رادلا هذه يف هتملك ذفنو

 لك رعشي الو .ربكلا تاقبط ىلعأ نم اذه نإف ءريمألا نم هللا دنع لضفأ هنأ مهدحأ دوهش نيدهازلا نيدبعتملا

 هنورت نميف اونظت نأ مكايإو «هباولمعاو ناوخإلا اهمأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ءكلذ لثم نم ريقفلا رذحيلف «دحأ

 .امعطدأ ٠

 “٠ فارسإلا 5١



 ينارعشلا يلع نب دمحأ ني باهولا دبع خيشلا 03036

 ال ىلاعت هللاب ملاعلا نيع يف ايندلا ذإ بذاك نظ كلذ نأل «هايند لجأل كلذ لعفي هنأ ءالعلا نم ءارمألل عضاوتي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛كلذ لجأل ايندلا يثلث باهذب ىضري فيكف ؛ةضوعب حانج هدنع نت

 ةراشإلا ترم اى ايندلا نم ءيشل ال ةرخآلا رادلل وأ ىلاعت هلل هبحصي نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ةمعطألاو مهاردلا هب فرتحي ًاتوناح ريمألا دنع نيمولظملا يف تاعافشلا ذختي نأ رذحيلف .ةمتاخلا لئاوأ هيلإ

 «كلذ ىلع ءيش هل يدهأف ريمأ دنع ةعافش عفش نم :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع درو دقف .ايادحلاو

 .ىهتنا «رئابكلا نم ًاباب ىتأ دقف هلبقف

 هتعافش ىلع ةيده ةبحم ريقفلا بلق طلاخ ىتم :لوقي ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو
 عافتنالاو اهلكأو اهلوبق نع ًالضف نيباصنلا ةلمج نم وه لب .بيصن نم صالخإلا يف هل سيلف «مولظم يف

 «يريغ هيف كرشأ نأ لبقأ ال (أ41١) كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ :لوقي ىلاعت هللا نأ حيحصلا يف درو امل اهم

 :لوقي هتعمسو .ةبيبز وأ ةبنع وأ ةرمث ةيده ةبحم ريمألا ةبحم يف هللا عم كرشأ ول ام ثيدحلا لمشف .ثيدحلا

 ًاثلاث ريمألا عفنو ًايناث هتبرك جيرفتب هل عوفشملا عفنو الوأ رجألاب هسفن عفن ةعافشلاب دصقي نأ عفاشلل يغبني

 .اعبار هنع هللا اضرو

 ةعافشلا لعج انإ ءأدبأ هلل عفشي اذه نأ اونظت ال :هدنع عفشي ريقف نع لوقي دادغب ينب ضعب تعمسو

 كلذ هنم حملأ ام ًاريثكو :لاق .هتعافش لبقأ املك سانلا نم ايادهلا لوبق نم هتشيعم رمأ هب فرتحي ًاتوناح يدنع
 ولو .ةعافشلا لوبق الإ ًاخيش هلعج ام :ريقف نع ةرم لوقي هتعمسو .مارحلا لكأ نم هيلع ًافوخ هتعافش درأف

 رصم ءارقف نم ةذمالت هعمو ةبذع هل صخش ةرم هيلع لخدو .ًاخيش هلمع الو دحأ اهدقتعي مل اهتددر ينإ

 يف عفشف ؛ههجو ىلع ريمألا نم كلذ نظف .همركأو هتعافش لبقف حالف يف ةعافش ةجح يف ًائيش هنم ""اوذحشيل

 ركذتي دعي ملف .هاطعأو بتكق ,جاجدو نمسو لسعب ًالوصو خيشلا يديسل بتكا نأ رشابملا ىلإ راشأف ,رخآ

 :لاقو «خيشلا اذه ىلع هتعامجو ريمألا كحضف .هل هبتك يذلا لوصولاب ًالاغتشا اهيسن لب هقح يف ةعافشلا

 دلوم يف ةبذع هل خيش ىرخأ ةرم هيلع لخدو .ينم ةذاحشلا ىلإ ةليسو عفشي هنإ هقح يف يلوق يف يقدص متفرع
 :هباحصأل ريمألا لاق مث .خيشلا يديس اي مكيلإ يعسلاب قحأ نحن :هل لاقف .يودبلا دمحأ يديس (ب١5١)

 لوصولا هل بتك املف .ينم هتداع ذخأ يف ةجح ةنس لك دلوملا هروضح لعجي |منإو ءيدمحأب وه سيل اذه نإ

 الو «ملعلا انع نوذخأتف نيملاع انسل انأل ارش انوتدبأ مكتخيشم عطقو ىلاعت هللا مكعطق :لوقي هتعمس «هتداعب

 .هنم هتعمس اذه .ىهتنا ءانم هوذخأت ىتح لالح لام اندنع سيلو ءانئاعدبو انب اوكربتت ىتح نوح اص نحن

 ىلإ مكمدقأ ام :لاقف .رصم ىلإ ءاج مث ةكمب أيقم ناك ءارقفلا نم صخش رتفدلا دمحم ريمألا لع لخدو

 ءابرغلل ناتسراميب ةكمب اونبتل :لاقف ؟هجو يأ نم :لاقف .ناطلسلا انالوملو مكل رجألا بلط :لاقف ؟اندالب

 عاشي نأ هدوصققم نأ اذه نم هتمهف يذلا :ريمألا لاقف .مهب موقيالو مهمدخبي ًادحأ نودجي ال نيذلا ءافعضللو

 مث .كلذ دعب ايندلا هب داطصيف ناطلسلا ىلإ كلذ لصي ىتح دابعلا حلاصم يف نوعسي نيذلا ءارقفلا نم هنأ هنع

 .اودحشيل د 0



 ١1 14 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 .هتجاح انم هبلط ىلع موديو هدري فوس ًاصلخم ناك نإ هنإف ءايندلا نم ًائيش هئاطعإب هلاح مكل فشكأ انأو :لاق

 دق :هل لاقو «رانيد ةئاوب راد نزاخلا هاتأ .بهذي مث هل هيطعن يذلا ذخأيو هتجاح ىسني وهف ًايئارم ناك نإو

 دعب ركذي دعي مل (أ147) مث .حرشناو كحضف «رفسلا نم مكبايث هب اولسغتل حيتُلا اذه نع ريمألا مكل جرخ

 الإ هدوصقم ناك ام هنأب هيف رتفدلا ةسارف تحصف «باوجلاب رتفدلا بلاطي ملو رفاس نأ ىلإ ناتسرايبلا كلذ

 ةالولا نإف .مكايإ مث لاجدلا جورخ لبق نيباصن خياشم متلمع اذإ كلذ لعف نم ناوخإلا اهيأ مكايإف .ايندلا

 لثم كئبني الو شوشغملا هنم نوجرخيو بهذلا نودقني اك مهنامز يف اورهظ نيذلا ءارقفلا نودقتني اوراص دق
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ريبخ

 قفشأ نوكي لب «ةرخآلاو ايندلا يف هوجولا نم هجوب ًاررض هريمأ ىلإ رجي ال نأ ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 .ًالثم هلزع ةالولا ديري يذلا هودع قح يف اهيسال ريمألا رس نامتك خيشلا هب رمؤي ام مهأ نمو .هسفن نم هيلع
 لصحف «سانلل خيشلا هاشفأف خيشلا ىلإ كلذ نم ريمألا رسأف .هودع رمأ نم ءيشب ريمأ ىلإ ةالولا رسأ امبرف

 ناطلسلل ميظع لام هدنع هلزع ةالولا ديري يذلا ريمألا ناك اذإ (ىك .خيشلا ىلعو ريمألا ىلع ةميظع ةدسفم كلذب

 «ريقفلل ددرتي يذلا ريمألا ةيلوتو هبرضو هسبحو هترداصمو هلزع ىلع اومزع مهنأ عمسي اهبرو «جارخملا نم هعمج

 امأ :خيشلا ريمألا هب ربخي اميف اذه .ةمتاخلا هذه يف هيلإ ةراشإلا ترم امك ىفختساو ناطلسلا لاب برهو فاخف

 هب ربخأ ام (ب417١) عقوأ ءاوس ”دقتأو دشأ وهف ؛هبصن قيرط نم وأ هفشك قيرط نم ريمألا خيشلا هب ربخي ام

 ىلإ كلذ يف رمألا دريو «ةنسلا اذه يف ىلاعت هللا ءاش نإ لوزعم نالف :ريمألل لوقي نأ خيشلا رذحيلف .عقي مل مأ

 «نيباصنلا مسق نم خيشلا لعج عقي مل اذإف .مزجلا مكحب لوقلا اذه خيشلا ىلع ريمألا كسميف ةيهإلا ةئيشملا

 بجاولا نم نأ مدقتو .هيلإ ريمألا يغصي الف «ىلاعت هللا ءاش نإ تلق امنإو «تمزج ام انأ :لوقي خيشلا ريصيف

 هباب نع هدرطي نأ اهيف هل صالخ ال ةفيظو ةيلوت هنم بلطي هنأ هيلإ ددرتي يذلا ريمألا نم مش اذإ خيشلا ىلع

 خيشلا فيلكت نم هيف امل ةموسقم ريغ مأ ريمألل ةموسقم اهنأ هفشك قيرط نم خيشلا ملعأ ءاوس بلاقلاو بلقلاب
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .قيطي ال اب

 ةداع اهلسري يتلا هاياحضو ريمألا اياده لوبق نع ففعتلا رهظي نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 نم ىلوأ اذهو .ًائيش هل لسري ريصي الف اهلوبق مدعب مزجلا هنم ريمألا فرعي ىتح ةنس لك نيح اصلاو ءاملعلا ىلإ

 يتلا برعلا خياشمو فاشكلا اياحض نأ لودعلا نم ةعامج ينربخأ دقو .خيشلا تيب ىلإ تءاج نأ دعب اهدر

 ةداعلاك مهدنع تراصو ءبهنو ًابصغ نيحالفلا نم اهنوذخأي امنإ «نيحاصلاو ءاملعلا ىلإ ةنس لك اهنولسري
 هللاب خيشلا يديسل ريمألا )١١47( لوسر فلح امبرف .اهنامثأ نيحالفلا نم اوذخأ منغلا اودجي مل نإ ؛:ةمكحملا

 .اهلح دقتعيو خيشلا يديس هقدصيف «نيحالفلا نم اهذخأي ملو قوسلا نم هلاوب اهارتشا ريمألا نأ ميظعلا

 ريغب مهيرقيو سانلا منغ ذخأ ىلع أرجتي نم نأل ةبوصغملا ةيحضلا مكح همكح ريمألا لام نأ هنع باغو
 ةاضق نم امهالك ةاقناخلا يضاقو ةزيجلا يضاق ينريخأ دقو .مهلاومأ مهنم بصغي نأ دعبي الف ءيعرش قيرط
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 مولعم نمو هتفولع نم ةيحضلا هذه نأ كدنع دهشن :الاقو ءركسعلا ىضاق |مهعم اهلسرأ ةيحض لحب ميلاقألا

 ينظل اهتذخأو ناطلسلا ةاضق عم تبدأتف .اهدرف اهلبقت ال تنك نإو اهلبقاف ًانيد اهنم لبقت تنك نإف «هسيردت

 بالكلل اهانيمرف ءساكملا بستحملا نم يضاقلا اهصلب ةرقبلا هذه نأب ينربخأو يناتأ رقبلا لالد نأ مث .|مهقدص

 ءالبلا ةدايز نم هلامع ىمحو هيلع بابلا دسو ًاقلطم نامزلا اذه يف ةالولا اياحض در نم لقاعلاف .اهلكأن مو ًاليل

 «ماعلا ىلإ ماعلا نم رادلا لهأ نع ءالبلا عفدتل الإ ةلاصألاب تعرش ام ةيحضلا نأل ءاهنم لكألا ببسب مهيلع

 .لالح نم تناك اذإ الإ ءالبلا عفدت ال اهنأ مولعمو

 متعطتسا ام مكفراعمو مكباحصأ ىلع مكاياحض محل اوقرف :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 .لهج كلذو سانلا نم يلع ءالبلا ماودب ىلوأ انأ :لوقي مكدحأ ناكو .ءالب اودادزتف اهلكأب اوصتخت الو

 ملألا ةدش نم ثيغتسي راصو «ةديدشلا تاجارخلاو يجنرفلا بحلا ةنسلا كلت هدسج يف علط (مبرف (ب14١)

 سمحي ال ريسي ءزج دحاو لك صخو مهيلع ءالبلا عزوتل «سانلا ىلع هتيحضأ محل قرف ناك هنأ ولو .ثاغي الف

 “يتلا برعلا خياشمو فاشكلاو ءارمألا اياحض لوبق نم اورذحاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا هب

 ال نيذلا لافطألاو نيكاسملاو ءارقفلا ىلع اهوقرفف ءرذعل اهومتلبق نإو .اياوزلا ىلإ ريكألا ديعلا يف اهولسري

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,مهيلع فيلكت

 كلذ نآل ريمألا ملعب عقو ملظلا لعجي ال نأ مولظم يف هدنع عفش اذإ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 اذإ فالخب ةنتفلا '"تدادزاف «قيرطلا عاطق صخشلا كلذ نأ روز ةنيب ماقأو هسفنل ريمألا رصتنا برو «هكتبم

 هنإف .هتيشاح دنع مولظملا كلذ يف عفاشلاك ريمألا لعجو هملع ريغب ريمألا ةيشاح نم عقو ملظلا كلذ لعج

 لج قحلا اهينمهلأ ةنسح ةسايسلا هذهو .ةعمسو ءاير وأ ةءورم وأ ةوخن مولظملا كلذل جيرفتلا لصح اهبر

 مكلضف نم لوئسملاو مكملع ريغب ًانالف اوملظ مكتعامج نأ انغلب دق :يلوق وحنب ةالولا بتاكأ لزأ ملف ءالعو
 غلبي ىتح هيلع مكعم نحنو «هيف انل (أ54١) ةعافش الف ًاملاظ نالف ناك نإف .هللا رونب ةلأسملا يف اورظنت نأ

 هذه لثم نع ءارقفلا بلاغ لهذ دقو .يهتنا فورعملاو ريخلا لهأ متنأف ًامولظم ناك نإو .هدح هيف بيدأتلا

 خيشلا يديس ملع ىلع نوكيو .لجنلا هل لصحيو مهدحأ ةعافش دريف ءلاظلا وه ريمألا نولعجيف ةسايسلا

 هدنع تميقأ ةئيب توبث دعب ًالثم حالفلا كلذ سبح (منإ فيرلا دالبب هريغ وأ فشاكلا نأ ًالثم رصمب ميقملا

 لسرأ اهبرو هيلع دمتعي هلاحب ملع هدنع سيل خيشلا ناك امبرو .رمألا سفن يف ًاروز مأ ًاقح ”تناكأ ءاوس

 ام هنأ ىلع خيشلا لمحيف ؛كلذ ريمألا غلبو هل عفشيل كلذ ريغ وأ ًاجاجد وأ ًافورخ خيشلا يديس ىلإ مولظملا

 ماقمب ءارزإلا نم كلذ يف ام ىفخي الو .ريمألل وأ هل باوثلاو رجألل ًابلط ال ةيدحلا كلت لجأل الإ هيف عفش

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هل هانركذ ام قفو ىلع عفشيو رذح ىلع نامزلا اذه يف نكيلف «خايشألا

 .ىذلا:رأ “٠
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 ١77 © ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 نأ ملعي ناك نإ الإ «نالف ىلع ىلاعت هللا مالس :هلوقب هلساري ال نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 وه امنإ ءارقفلا نم مالسلا نأل كلذو .ةنطابلاو ةرهاظلا يصاعملا رئاس يف عوقولا نم ريمألا كلذ نمآ ىلاعت هللا

 يف عقي نمم مهريغ هيلع اك ةداعلا مكحب مهمالس سيلف «ألثم ريمألا كلذ نع ضار هنأب ىلاعت هللا نع رابخإ

 .كلذب رعشي الو ىلاعت هللا (ب ١ 44) ىلع بذكلا

 ىلع هللا مالس :ًالثم هلساري نمل لوقي نأ ريقفل سيل :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 يف تافآلا رئاس نم هظفحي ىلاعت هللا نأ سيبلت هلخدي ال يذلا حيحصلا هفشك قيرط نم ملع نإ الإ «نالف

 هنوخي هنأ نم نامألا خألا كلذ يطعي هنأ هب يونيو نالف ىلع يمالس :لوقي امنإو .تومي نأ ىلإ نامزلا لبقتسم

 يمالس :لوقي نأ هل اذه لثمف .شاع ام ًادبأ ءاعدلا نم هاسني ال هنأ وأ «ًالثم هضرع يف وأ هلام يف وأ هلايع يف

 .هاخخأ اهب نمؤي |ميف قدصلا هسفن نم ملعي نأ طرشب نالف ىلع

 نأ ىلع هفشك قيرط نم ىلاعت هللا هعلطي مل نم :لوقي ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو

 مالس :هل لوقي نأ هل سيلف «توملاب هبر ىقلي نأ ىلإ مالسلا تقو نم هيف عقي بنذب هاخأ ذخاؤي ال ىلاعت هللا

 .كيلع هللا

 ال هنأب مهل نامألا ءاطعإ وه |منإ .ناوخإلا ىلع مالسلا هل :لوقي هللا همحر نيدلا ””[ لصفأ] يخأ تعمسو

 وه نم ىلع مالسلا ىنعم امو :هل تلقف .يعرش رذع ريغب هنم مهعنميو ًائيش هنولأسي الو مهذخي الو مهملظي

 ايوأ هللا لوسر اي تنأ :هانعم :لاقف ؟ناطلسلا وأ لي هللا لوسرك هيذؤي نأ انم دحأل حصي الو ًاماقم انم ربكأ

 رباكألا مالس ىنعمو .يهنم لعف يف وأ رومأم كرت يف لهاستنو كرمأ فلاخن نأ انم نامأ يف ناطلسلا انالوم

 .ىهتنا ؛مكايند وأ مكنيد يف مكشغن وأ انرمأ متفلاخ اذإ مكيقاعن نأ انم نامأ يف متنأ :رغاصألا (أ56١) ىلع
 ملع نإ الإ ىلاعت هللا نم ًامالس هيخأل لسري نأ ريقفل سيل :لوقي هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 نيلماعلا ءالعلاك "اهوحنو تاهوركمو رئاغصو رئابك نم ةنطابلاو ةرهاظلا بونذلا رئاس نم هيخأ ةراهط
 يطعي نأ ريقفل يغبني الف «قئالخلا تاعبتو بونذلاب نيخطلتملا نيساكملاو ةملظلا وحن امأ .نيحلاصلا ءايلوألاو

 .ىهتنا ؛خألا كلذب ءازهتسالاو ىلاعت هللا ىلع بذكلا نم هيف امل ىلاعت هللا نم مالسلا مهدحأ

 لاوحألا بابرأ ىلع راكنإلا ىلإ اوردابت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر يطوطشدلا رداقلا دبع يديس تعمسو

 ةعافشلاب نيلكوملا ةمحرلا لاجر نم ناك ابر مهدحأ نإف ًالثم رمخلا ةبرش وأ نيساكملا نم دحأ ىلع اوملس اذإ

 نوعفشيف ؛ءاطخلا تانبو رمخلا عضاوم يف ًاريثك نودجويو اوصع املك رادلا هذه يف كي دمحم ةمأ نم ةاصعلا يف

 ءاسنلا نولمحي ةعامج مهنمو .ةبوقعلا هيلع لجعي ال وأ هذخاؤي ال وأ هل رفغي هللا نأ انز وأ ًارمح برش نم لكل

 ةعامج ىلع ىلاعت هللا ينعمج دقو .ىهتنا ءاهتقول انزلا نم اهيلع هللا بات «ةيناز تناكو اهسم ةأرمإ لكف نبكر اذإ

 تيصع املك كيف عفشي نم نيأ :لوقي (ب56١) هتعمسو .مهلاوحأ تفرعو مهتبحصو ةمحرلا لاجر نم

 .أ شماه نم ةدايز "٠
 .ر نم طقاس ؛هوحنو» "*



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا 20014

 ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا .كش الب هميرحت ملعت كنأ عم كيلع مارح اذه تيصع اذإ :كل لوقي نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هب اولمعاو

 ىتح ريمألا قرافي ال هنأ هسفن ىلع ضرعي ىتح ريمألا بحصي ال نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 هبحص نمي قيلي الف ملاظلا امأو :هنع دعابتلا دحأل قيلي الف لداعلا امأ .ًاماظ وأ ال داع '"ناكأ ءاوس ةنجلا لخدي

 .هجوع ميوقتو هديب ذخألاو هتطلاخت الإ
 مكتعافش لبقي راصو ًاريمأ متبحص اذإ :لوقي ىلاعت هللا هنحر ايركز مالسإلا خيش انالومو انديس تعمسو

 بجاولا اهنإو .اًلثم معنلا لاوزو ""كالهلاب هيلع اوعدت نأ مكايإف ؛مكيلع مكحلا ريغت مث مكجئاوح يضقيو
 هب لح ام هيفكيو يغبني الف هيلع ءاعدلا امأو .ريبدتلا نسحب هربدي ىلاعت هللا نأو ةبوتلاب هل اوعدت نأ مكيلع

 بحاصل يغبني الف .ايندلا يف هيلع ىلاعت هللا طخسو ةرخآلا يف هيلع تاعبتلا ةرثكو دالبلاو دابعلا ملظ نم

 متمزع نإ الإ ريمأ ةبحص يف اولخدت الو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ءالبلا يف ةدايزلاب هيلع اوعدي نأ ةءورم

 ةباين رانلا لوخد ىلع اوردقت مل نإ ةبوقعلا يف هتكراشمو هتاعبت لمحت ىلعو «ةرخآلاو ايندلا يف هتقرافم مدع ىلع
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هنع

 هريجحت تحت لوخدلا هنم ملع نإ الإ هتبحص يف لخدي ال نأ (أ57١)ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 .كالحلا يف عقو لفطلا ةيبرت نع هدي يلولا عفر ىتمو «هيلو رجح يف لفطلاك ريقفلا ةيبرت رجح يف ريمألا ذإ هيلع
 انطرش امنإو .هدسفي امو هحلصي ام لهجو ريمألا لاح فلت "'هتيبرت نع هدي ريقفلا عفر ىتم ريمألا كلذكف

 خيشلا فلكيف هل مسقت لوأ اهيف هل صالخ ال ةيالو هنم ريمألا بلطي اليل ريقفلا ةعاط يف لوخدلا ريمألا ىلع

 يف سيل هنأ يخأ اي ملعا :هبحصي ام لوأ ريمألل لوقي نأ خيشلا بدأ نم نأ ةمتاخملا لئاوأ مدقت دقو .ًاططش

 قئاللا امنإو .ةرخآلاو ايندلا يف كل صالخلا مدع نم اهيف امل اهبلطت يتلا كتيالو يف كتدعاسم ىلإ نحت ةرعش

 هتفرعمو ريقفلا ماقم ةمظع ىلع ريمألا هيبنتل كلذو .اهنيبو كنيب لوحن نأو اهيلإ لوصولا يف كتضراعم انب

 .لجو زع هللا رونب هل رظنيل الإ هبحص ام ريقفلا نأب
 ةدعاسملا هنم بلطف ؛ريمأ ةبحصب مكدحأ يلتبا اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو

 مهللا :لوقي نأ بدألا امنإو .هريمأ ضرغل ةقفاوم اهب هل وعدي نأ رذحيلف ءاهيف هل صالخ ال ةفيظو هتيلوت يف
 اذه نكلو :لاق .سانلل وأ هل رش اهيف ناك نإ اهنيبو هنيب لحو ةريخ اهيف هل ناك نإ ةينالفلا ةفيظولا ًانالف لو

 .ىهتنا ؛برغ وأ (ب47١) قرش نإ ريمألا عم وهف اهيف بغارلا امأ .ايندلا يف دهزلا مكحأ نم الإ حصي ال

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءلاجدلا جورخ لبق خياشم متلمع اذإ هب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاو

 .ناك تر

 .لالفا:أ ”
 ف

 .هيرثاار



 ١ه 8 ءارمألا ةحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 رختفي نأ لقاعب قيلي ال ذإ «ءارمألا نم هريغ وأ هل هريمأ ةرايزب حرفي ال نأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو
 ىعدا نم لكو .مهل هبؤي ال نيذلا ءارقفلا نم ةرخآلا ءانبأ ةرايزب راختفالا هب قيلي |نإ «هل ايندلا ءانبأ ةرايزب

 |ميسال ءقيرطلا يف هقدص مدع ىلع ليلد وهف «رتفدلاو ةاشابلاك هل ءارمألا نم دحأ ةرايزب رختفي راصو حالصلا

 لاحلاو .كلذب مغ يل لصح دقو .ةاشايلا ةرايزب ةجاح انل ناك ام هللاو :لوقي راصو هترايزب ردكتلا رهظأ نإ

 نأ فاخيف «قافنلا هيف مكحتسا نم هيف عقي |ى ًاسيبلتو ًاشغو ًاقافن هسفنب داز دق هنإف .كلذب حرف هبلق نأ

 ءارقفلا قيرط نم مشي مل نالف :نولوقيو هل ةاشابلا ةرايزب حرف هنأ ثيح نم هنوردزيف هب ءارقفلا قاذح قحلي
 لسرأ رتفدلا وأ ركسعلا ىضاق وأ ةاشابلا نأ نومعزي ةعامج ضعب اذه انرصع يف رهظ دقو .ةحئار نيقداصلا

 :سانلا بولق يف ءاجلا مايقل الط: كلذ لوقي [نإو «بذك كلذ نأ لاح او. هل اوتذأي ملف مه ةرايزلا يف مهفاتسي
 اوملعاف .همظعو ةاشابلا هدقتعا ام حلاص هنأ الول :نولوقيو ةرايزلا يف نذأتسي لسرأ ةاشابلا نأ اوعمس اذإ

 ةمايقلا موي مكتحيضف نم اوفاخ لب «رباكألا نم دحأ ةرايزب (أ417١) راختفالاو مكايإو ناوخإلا اهيأ كلذ

 مكل هترايز ىلع مهدحأ مدنيو «كلذ فالخ ايندلا راد يف حالصلا مكيف دقتعيو مكروزي ناك نمل اودبي نيح

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيقداصلا ءارقفلا نأش وه اك

 نهذ ةردابمو ءارقفلا ةمرح كاهتنا نم هيف امل ةرايزلاب مهنم دحأ أدبي ال نأ ءارمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 مزع دق ريمألا نأ خيشلا غلب نإ نكل .نيباصنلا نم هريغ ىلع ًاسايق قيلت ال يتلا لماحملا ىلع هلمح ىلإ ريمألا

 .نيقداصلا ءارقفلا لعف نم كلذ لب جرح الف هيلإ وه بهذف هترايز ىلع

 هترايز لع مزع دق هنأ هغلب يذلا ريمألا ىلإ وه بهذيف ءأريثك هلعفي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو
 نولوغشم مكنأل مكيلع ةفلكلا فيفخت تدصقف «يرايز ىلع متمزع مكنأ ينغلب يذلا نالف انأ :هل لوقيو

 انعضاوت عراشلا مذ ام :لوقي ناكو .عجريو هدي لبقي مث .كلذ لثم نم غراف هللا دمحب انأو سانلا حئاصمب

 ءاهقح مهتبترم ءاطعإل مط انعضاوت اذإ امأ .ثيدحلا هب حرص امك مهايند لجأل مهل انعضاوت نإ الإ ايندلا ءانبأل

 :خيشلا لاقف .ايندلا نم ًائيش هاطعأف «هترايز ىلع مزع دق ناك ريمأ ىلع ةرم لخدو .كلذ يف انيلع جرح الف
 انأ خيشلا يديس اي :لاقف .هيلإ جاتحم وه نمل كلذ طعأف ايندلا نم ةيافكلاب لضفتو انيلع معنأ دق ىلاعت هللا نإ

 هللا دمحب انأ تلعف دقو .ىهتنا ءبيط وهام كلذب يرطاخ انأ :خيشلا لاقف .بيط كلذب (ب )/١417 يرطاخ

 كلذ ناكف «يترايز ىلع اومزع مهنأ ينغلب امل مهريغو ردنكسإو يلع ريزولاك رصم ةاشاب عم تارم قلخلا اذهب

 .يل مهترايز نم ةنتف فخأ
 ام عيمج نإف .مكروزي ءارمألا نم ًادحأ اونكمت نأ مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .مكيلإ هيشم ةلباقم يف هيفكي ال ددملا نم مكعم

 ثيح نم ىلاعت هللا عم ًابدأ ًانطاب هرذعيو راجو ملظ اذإ ًارهاظ هريمأ ىلع ركني نأ ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 نآلا ةالولا مكحف .مهيلع ريمألا كلذ طلس ام مهيونذ الول هنإف .دابعلا ىلع كلذ لثم ريدقت يف ةيهإلا ةمكحلا

 مهنأ بنذم لك دوهشل ملظلا ىلإ ةرخآلا يف نوبسني ال ةينابزلا نأ (ىكف .رئاصبلا بابرأ دنع منهج ةينابز مكح
 رئاعشب ًامايق مهيلع ركني فراعلا امنإو .رادلا هذه يف سانلل ةالولا ملظ يف مكحلا كلذكف «هلامعأب هوذخأ |نإ



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا ١ك

 «ةرفغملاو ةبوتلا هل اوجريو هبلقب همحريو هناسلب ملاظلا ىلع مهدحأ ركنيف .مهنويع يف ملظلل ًاحيبقتو ةعيرشلا

 .لجو زع هبر رمأ ىصع اذإ هسفنل كلذ وجري امك
 ىلع (أ44١) راكنإلا بناج حجري نأ فراعلا نأش نم :لوقي ىلاعت هللا همحر رينملا دمحم يديس تعمسو

 قحلا بانجل ًاراثيإ مههوجو يف سبعيو ةاصعلل ةهاركلا رهظيف ؛رادلا هذه يف ماد ام ىلاعت هلل ميلستلا بناج

 ةوادع يه !منإ ةاصعلل انتوادع :لوقي تعمسو .يصاعملا هدابع ىلع هريدقت يف هلل ميلستلا ىفخيو ءالعو لج

 مل ؛تاذ ةوادع تناك اهنأ ولو .هتبحم تبجو همالسإ نسحو ملسأ اذإ رفاكلا نأ ليلدب ء«تاذ ةوادع ال تافص

 .ماثآلا يف هعوقو ثيح نم ههركيو مالسإلا ثيح نم هاخأ بحي نأ دبعلا لابك نم نأ ملعف .مكحلا انيلع ريغتي

 الإو هبر ىصع اذإ هيلع راكنإلا هل اورهظتل ايندلا نم مكريمأ يديأب اميف اودهزاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءايندلا بحي نم نأش وه ابك كلذ ىلإ مكل ليبس الف

 رهاظلا قيرط نم هيلع هتدعاسم وأ هودع ىلع ءاعدلا يف هريمأ قفاوي ال نأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 نم هجوب هتدعاسم هل سيلف كلذ يف كش نإف .ةيعرلل ودعلا كلذ نم حلصأ هنأ ققحتو ملع نإ الإ ءنطابلا وأ

 .ارارم هيلإ ةراشإلا ترم امك ؛هوجولا

 ةيلوت يف "'هتدعاسم ىلإ ريمألا بيجي نأ خيشلل يغبني ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 خيشلا ناك |برو .اهبويع ةيؤر نع ايندلا ةبحمب هباجحل هصئاقن نع ىمعأ ريمألا نأل اهيف هل صالخ ال ةفيظو
 ءافولا ةلمج نم ناكف .ةنسلا كلت يف ايلوتم ناك نم لك دي ىلع يفت ةعيرشلا نع ةجراخ (س54١) ارومأ ىأر

 عم هل ةبحص ال نمت هريغ دي ىلع ملاظملا كلت عقتل هتيالو مدع يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتي خيشلا نأ ريمألا قحب

 .ةنسلا كلت يف هيدي ىلع عقت صخش نم اهل دب ال ناك ثيح «خيشلا

 ةيالو يف هلأسي دحاو لك ناريمأ هيلإ ددرت اذإ ريقفلل يغبني :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 هذه يف ًايلوتم نوكي هنأ كملع يف قبس نم لو مهللا وأ نيملسملل نيلجرلا ريخ لو مهللا :لوقي نأ ًالثم ميلقإ

 اوضوفو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ملع ريغ نم رخآلا ىلع اهنم دحاو حجري الو «ةنسلا هذه يف ةفيظولا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .مكيلإ دنتسا نمت ءاش نم هتيلوت يف هللا ىلإ رمألا

 عفش امل مث ؛نيمولظملا نم دحأ يف هتعافش ريمألا در املك حرفي نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نم

 اذهو .خيشلا يديسل ىضَقُت ةجاح فلأ :لاقو رورسلا رهظأو هتعافش لبق ؛مولظملا كلذ يف خيشلا ودع هدنع

 ناك هنأ ولو .هودع هتعافش لبقو هتعافش ريمألا در اذإ ردكتي سانلا بلاغو .رمحألا تيربكلا نم زعأ قلخلا

 حلاصملا لوصح عم رئاد قداصلا نأل كلذو .اهلبق اذإ هل هتبحم نم رثكأ هتعافش در اذإ ريمألا بحأل ًاصلخم
 وهف ؛هودع دي نود هدي ىلع حلاصملا لوصح حجر ىتمو .هريغ دي وأ هدي (أ59١) ىلع تناكأ ءاوس .دابعلل

 اذإ هسفنب بجعلا يف عوقولا نم هتيامح حلاصملا نم هل ةعافش ريمألا در يف ام لقأو .صالخإلا مدع ىلع ليلد

 .ر نم طقاس «هتدعاسم ىلإ) "'



 ١"ا/ 8 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .هيف ةعافشلا ببسب هل ةيده دحأ لاسرإ نم هتيامحو ةعافش هل دري ال ريمألا راص

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 امل كلذو .ةقفاوملا هتجوزو زيزعلا هدلو ةبحم نم رثكأ ريمألا بحي نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ىلع هل لصح امبرف ًابلاغ دلولا فالخب «نيمولظملا جئاوح ءاضقو نيبوركملا برك جيرفت نم هيدي ىلع هل عقي
 «كلذب ربجي ءيش لوصح ريغ نم تاقوألا ضعب يف هللا نع امهم لاغتشالا كانه ام لقأ .ةجوزلاو وه رشلا هيدي

 .ًابلاغ ىلاعت هللا نع هب لاغتشالا للخ ربجت ًارومأ هل نأل ريمألا فالخب

 يذلا ريمألا يف ةبحم دادزي نأ ملاعلا صالخإ ةمالع نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 يه امنإ نيقداصلا ةلماعم نإف .هتعافش لوبق يفو هتبحص يف ءايرلا ىلإ سانلا هبسن املك هنم برقلا يفو هدنع عفشي
 برقلاب ةجاح يل ناك ام هللاو :لاقف .ءايرلا ىلإ سانلا هبسن |برف ؛نيباصنلا ةلماعم سكع قلخلا عم ال هللا عم

 نم كلذو (ب )١59 «ءايرلا ىلإ هل سانلا ةبسن ةهج نم ينعي ءرشلا الإ هتبحصب يل لصح امو ريمألا اذه نم

 .نيبملا لهجملا

 هنوك ثيح نم هل مكتبحص نكتلف ًاريمأ متبحص اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 رثكأ هنوبحت مكنأ مكاوعد يف مكقدص ةمالعو .باوثلا كلذب مكل لصحو نيبوركملا برك جيرفت ىلع مكدعاسي
 لوصحااولعجتو ءلصألا مكحب كلذب رجألا هل لصحيل هدنع مكتعافش لوبق اوبحت نأ ًالثم مكجوزو مكدلو نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ءريمألا رجأل عبتلا مكحب مكرجأ

 ريمألا عم ريمألا ناملغ لعفي امك بكر اذإ ريمألا باكرب ذخأي نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 هنأ ملسأ نب ديز نع ”هريغو يقهيبلا ىور دقف .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا لب ءنيلماعلا ءاملعلاب ءادتقاو

 كلذل هتدعاسم ىلع هل ةأفاكم نيمولظملا يف هدنع عفشي يذلا كلملا باكرب ذخأي ءايبنألا نم يبن ناك :لاق

 ةضاير ىلإ قلخلا اذهب لماعلا جاتحي نكلو .ىهتنا «نيملسملا جئاوح هتاضق لجأل هرطاخل ًافيلأتو «ريخلا يف كلملا

 .قح ريغب ريمألا سفن ربكتو «لحم ريغ يف هسفن لدي نأ ًافوخ ةيسفنلا تانوعرلا عيمج نم جرخي ىتح ةديدش
 نوكي ال ثيحب كلذ ريغو اهسبالمو اهمعاطمو اههاجو اهتاوهشو ايندلا يف دهزلا ماقم مكحي نأ ةضايرلا نمو
 لجأل ريمألا اومظعو (أ١6١) ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .لجو زع هللا اضر هيف ىأر نإ الإ «ءىش ىلإ ليم هل

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ةيويندلا ضارغألا نم ءيش لجأل ال ؛هيلع اهعلخ يتلا هللا ةعلخ

 سئاسدب فرعأ هسفن ىأر ولو «هتبحصل هبلجتسي ال نأ ًاضيأ ريمألا عم "ةفيرشلا مهدحأ قالخأ نمو

 «هتبحص قوقح نم همزلي ام هسفن ىلع ضرعيلف ءدب الو هبالجتسا دارأ نإو .دلبلا يف هنارقأ رئاس نم سوفنلا
 يف قحلا نع غيزي هعدي الف .هماكحأ عيمج يف هظحالي نأ قوقحلا نمو .ةمتاخلا هذه لئاوأ هيلإ ةراشإلا ترم امك

 ضرم هباصأ اذإو .اهلجأل باسحلل فقوي ال ىتح هيلع يتلا تاعبتلا عيمج هنع لمحتي نأو ؛ماكحألا نم مكح

| 
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 .ريمألا نع كلذ لوزي ىتح برشي الو لكأي الو كحضي الو مونب أنهتي ال ةرداصم وأ لزع نم مغ وأ مه وأ

 ءافولا ىلع ةردقلا نم هسفن يف سحي امل هتبحص ىلإ اريمأ مكدحأ بلجتسي نأ مكايإو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيلع راكنإلا يف ةغلابملاو روجلاو ملظلا نع هفك امهيسال هل حصي ال دق كلذ نإف .هقحب

 ىلاعت هللا ةجح هتماقإو ةظحل لك يف ةبوتلا ىلإ هداشرإ نع لفغي ال نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 :مهدحأ هل لاق اهبرف .ايندلا لجألل ريمألا نوبحصي نيذلا نيباصنلا ضعب هيلع | ءسكعلا نود هسفن ىلع

 ريصيف .ةغلاب ةمكحل هدابع ىلع (ب١6١) كلذ ردق يذلا وه ىلاعت هللا نإف ؟ملظلا اذه يف تنأ تنك شيأ

 .نيكلاهلا عم كلهيف «بونذلا نم بنذ نم ةبوتلا ىلإ ةيعاد هل نوكي ال ىتح هبونذب نيهتسي ريمألا

 هبونذ ركذتي هورمأف ةدش يف هتبحص يذلا ريمألا عقو اذإ :لوقي هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 كلذ نإف هل رفغو هرافغتسا لبق ىلاعت هللا نأ هنظ ىلع بلغي ىتح ىلاعت هللا ءاش ام اهنم بنذ لك نع رفغتسيو

 :لوقي ريمألا ماد ام هنأ ملعف "*4َنوُرِفْغَتْسَي ْمُهَو ْمُكيَذَعُم هللا َناَك اَمو# ىلاعت لاق .ةدشلا كلت لاوزل عرسأ
 .هعم هخيش بعتو هبعت لوط ايف «بنذ ريغب ينوبرض وأ ينوسبحو ينولزع مهنأ

 كبونذ ركذت يخأ اي :لوقي هقوف نيذلا ةالولا نم دحأ نم هل وكشي ريمأ هءاج اذإ نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 سيل هئإف «تاعاطلا نم ريثك اهدعب لصحو اهدهع مداقت ولو ءاهتع كبر رفغتساو كرمع لوط اهتلعف يتلا

 اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاو .ىهتنا ءققحتمف بنذلا امأو ًادبأ اهرفغ هنأ ىلاعت هللا نم ملع دبعلا عم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيلع

 نم ةيوازلل ىتأ ءيش نع سكم عفد يف هل عفشي هنأ ريمألا لأسي ال نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 نأ ال ريمألا يف ًاعفاش نوكي نأ خيشلا ماقم نأل ءكلذ وحنو نمسو حمقو زرو لسع نمو سانلا تاقدص

 .ريمألا بلق نم هتبيه تبهذ كلذ لعف نمو .وه هيف عفشي ريمألا نوكي

 هبلقب الإ تافآلا هباحصأو هسفن نع عفدي ال ريقفلا :لوقي هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو (أ١16)

 مهتاداع ناطلسلا ةعامج ىطعأو تكس الإو «كاذف ساكملا عفد ىلع ريقفلا ىلاعت هللا ردقأ نإف .هناسلو هدي نود

 هلأسي «ساكملا كلذ يدي نيب لذلا فقوم نم ًارارفو «ةوخنلاو ةوتفلل ًاراهظإ ةرخآلاو ايندلا يف مهتمذ أربأو

 .حبقأ نوكي رمألا نإف ًاح اص ًاملاع عاملا بحاصو ًايدوهي ناك نإ اهيسال هتداع يف ةحماسملا

 "١[سكملا نم] ساكملا نامرح هتبولطم لحم :لوقي ىلاعت هللا همحر يطابنسلا قحلا دبع خيشلا تعمسو

 هلل دمحلاو هيلع اولمعاو ناوخإلا اهأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ,نمؤملل ةناهتساو لذ كلذ قيرط يف نكي مل اذإ

 .نيملاعلا بر

 #3 «لافنألا ”*
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 ١و ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 ضرعي الو نيحلاصلاو ءاملعلا نم ءاش نم ىلإ ددرتيو روزي هكرتي نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو
 لخدي نأ لجي ريمألا بصنم نأل ءنيرصاقلا نيديرملاب خايشألا لعفي امك هريغ نود هترايز ىلع رصتقي نأب هل

 .ةيعرلا نم دحأ مكح تحت

 روزي ال هنأ ديرملا ىلع رجحي نأ خيشلل يغبني ال (ى :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 ريمألا عم هلاح نوكي نأ يغبني كلذكقف «هريغ دنع قيرطلا يف هل بيصن ال هنأ هفشك قيرط نم ملع اذإ الإ «هريغ

 نأ هل يغبني ال (ب1١15) «ةنوعر بحاص وهف .فشك ريغ نم ريمأ وأ ديرم ىلع رجح نمو هيلإ ددرتي يذلا
 .قيرطلا يف ةخيشملاب رهاظني

 نسحي نأ ريمأب عمتجا اذإ ريقفلا قدص ةمالع نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 مهقفاوي مل اذإ ؛هتبيغ يف عوقولا ةرثكو قئالخلا تاعبت نم حيرتسيو هيلإ بهذيل نارقألا نم دحأ يف هداقتعا

 هيف ريمألا داقتعا نسح يذلا ريقفلا كلذ ىسني ال نأ هل يغبني نكلو .ريمألا نم اهنوبلطي يتلا مهضارغأ ىلع

 ءانيلعالو انيلاوح :ثيدح وحن امأو .هيخأ قح يف ءىبي اليل هتبحص تافآ نم هظفحي ىلاعت هللا نأب ءاعدلا نم

 .مهفاف كلذب نوررضتي موق ىلع رطمت ””اهنأل ءرطملا يلإ ةجاتحملا ضرألا نم انيلاوح :هب دارملاف

 نوملعت نيذلا ءارمألا نم مكبحص نم ىلع اورجحت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 امنإو ءأظفل مكريغب عمتجي ال نأب مهدحأ اورمأتو مكريغ دنع ددملا يف مه بيصن ال مهنأ فشكلا قيرط نم

 ابرو «هريغ نود هيلع خيشمتلا كلذب ديري مكدحأ نأ ريمألا نهذ ىلإ قبسي الثل طقف نطابلاب هيلع نورجحت
 قلطأو هب اولمعاو كلذ اوملعاف .ىهتنا «هيف ريخ ال ام لصحو مهنم ةوادعلا تكرحتف «نارقألا ىلإ كلذ لصو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ايتفم الو ًاسردم الو نيديرملا ةيبرتل ًاردصتم طق ريمأ انيأر اف .هحالس ريمألل
 ضرغ عم ال سفن بيطب ةيهلإلا رادقألا عم ًارئاد نوكي نأ (أ51١) ""ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 هريمأ يلويل رثكأو ةنس ىلاعت هللا ىلإ هجوت خيشلا نأ ولو .هاوه تفلاخ اذإ ةيهلإلا رادقألاب حرشني مل اذإ ريمألا

 «هريمأ ةيلوت نم ًاحرف دشأ كلذب نوكي نأ خيشلا ماقم نم ناك ؛هريمأ ودع اهيف ىلوتو كلذ هل قفتي ام ةفيظو

 .ةمتاخلا هذه يف هيلإ ةراشإلا ترم ا «هريمأو هسفن دارم عم ال ىلاعت قحلا دارم عم رئاد هنآل

 صاالخ ال ةفيظو ةيلوت يف هدعاسم هنوك لجأل هيلإ ددرت اذإ ريمألل لوقي نأ ريقفلا بدأ نم نأ ًاضيأ مدقتو

 كسفن يخأ اي حرأف «ةفيظولا هذه ةيلوت يف كدعاست نأ بحت ةدحاو ةرعش يف سيل هنأ يخأ اي ملعا :اهيف هل

 طرشب نكل ًاريمأ متبحص اذإ هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا هيف ةدئاف ال هنإف «يلإ ددرتلا نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛كلذ لثم ىلإ مكل ليبس الف الإو ءايندلا يف دهزلاو ةفعلا

 عمتجاو هيف هداقتعا ريغو هدهع ضقنو هريمأ هنع لوحت اذإ حرفي نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 نم ريخ هرفظ نإف ةلفغ يف لجرلا اذه لثم نع انك انإ :لوقي راصو ميظعتلا لك همظعو هنارقأ نم دحأ ىلع

 ءامغأ ال نأ *
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 هبحي هنوكل ريمألا ةبحص هل حلصت ال ةنوعر بحاص وهف «هريمأ لوحتب حرفي ال ريقف لكو .خيشلا كلذ ةيحل

 .ىوهلاب (ب67١) ههركيو ىوهلاب
 هتبحص نوكت نأ امإ اولخي ال :لوقيو هدقتعاو هبحص ناك يذلا ريمألا ةقرافمب حرفي نيدلا لضفأ يخأ ناك

 ال لهس رمألاف رشاالو اهيف ريخ ال تناك نإو «ينم حارتسا دقف هل ًارش تناك نإو ءاهكرت يذلا وه هل ًاريخ يل
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ءردكتلا بجوي

 ىلاعت هللا لأسيو ؛رادلا هذه يف هبونذ عيمج نم هريمأ ريهطت بحي نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 «كلذ نم ءيش هريمأل عقو اذإ ردكت ريقف لكو .هقحب ءافوو هيف ةبحم سبحلاو برضلاو لزعلاب ولو ؛كلذ هل

 .باسحلا مويب ناميإلا صقان وهو ىلاعت هللا ريغل هتبحصف

 حرفي نأ ىلاعت هلل '"ريمألل ريقفلا ةبحص نوك ةمالع نم :لوقي يطوطشدلا رداقلا دبع يديس تعمسو

 دق هنإف «ةبوت ريغ نم ىلاعت هللا ىلإ هجوتلاب هتلمح يف هلوخد نم ريقفلا رذحيلف «رادلا هذه يف هرهطي املك عوقول
 انزلاو رمخلا برش يف عقاولا امأ .ًادج يصاعملا ليلق ناك نإ الإ ريمأ ةلمح يف اولخدت ال :لوقي ناكو .باجي ال

 هتعمسو .قيرط ريغ يف يشمو بعتو ءانع هتلمح يف ريقفلا لوخد نإف «ةبوت ريغ نم ًارابنو ًاليل ًالثم طاوللاو
 درو حوصنلا ةبوتلاب (أ57١) هورمأت نأ مكيلع بجاولا نمف «هتلمح اولمحت نأ مكنم مكريمأ بلط اذإ :لوقي

 نمف ؛ةبعلم يه تسيل ىلاعت قحلا ةرضح :لوقي هتعمسو .هتلمح يف اولخدت كلذ دعب مث ءاهلهأ ىلإ اهلك ملاظملا

 ىلاعت هللا لأسي كلذ دعب مث ,ملاظملا درو رافغتسالا ةرثكو مدنلاب ًالوأ هرمأيف ىلاعت هللا دنع دحأ يف عفشي نأ دارأ

 ةبوتلا ناكرأ نم نكرب هلالخإل ديفي الف ءيصاعملا ىلع هرارصإ عم وفعلا هل ىلاعت قحلا لاؤس امأو .هب فطلي نأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاهماوبأ نم تويبلا اوتآو هيلع اولمعاو ناوخإلا اهأ كلذ اوملعاف .عالقإلا وهو

 ىلاعت هللا ىلإ هجوتلاب اهءاضق هنم بلط يتلا ةجاحلا كلت يف هدعاسي نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 انه نمو .برج !(ى ةجاحلا ءاضق يف عرسأ كلذو .ريمألا ىلع لخدي نيح ىلإ هدنع نم بيقنلا جرخي نيح نم

 فالخب .هل يتظحالم ةدم رصقتل لوسرلا رفس ةليل ءارمألا نم يدلب ريغ يف دحأ ىلإ ةلاسر بتكأ ال تنك

 بلاغ هلفغأ دق رمأ اذهو .اهلك ةدملا كلت هتظحالم يف يبلق بعتي هنإف «مايأب هرفس لبق يتبتاكم بلط اذإ ام

 كلذ اوملعاف .اهئاضقل ةيعاد هدنع ريمألا دجي الف «ريمألاو لوسرلا ىسني ةلسارملا بتكي ام درجمف «ءارقفلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ

 لسرأ ينالفلا خيشلا نإ ًالثم هسبح وأ هلزع لاح ريمألا هل لاق اذإ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 هيلع بجاولا نمف ؟ال مأ كلذ لثمل لهأ وه لهف ءكتلمح لمحأ انأو اذكو اذك ينطعأ :يل لوقي (ب 16

 هقدص كبلق يف ىلاعت هللا ىقلأ نإف .هقدص مدع وأ هقدص نم كيلق يف هللا هيقلي ام بسحب تنأ :هل لوقي نأ

 ينيب هللا :لوقي ريمألا راصف ًاقداص ناك |مبرف .ءيشب مزجي الو ىملاعت هللا ىلإ ريمألا خيشلا دريو .الف الإو .هطعأف

 سولف ذخأف ءًاباصن ًابذاك ناك ابرو ءيتجاح ضقي مل ىتح بلط ام نالف ءاطعإ نع ينرفن يذلا نالف نيبو

 .ريقفلل ريمألا :ر "*



 ١4١ 8 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 اهيأ كلذ اوملعاف .سولفلا هئاطعإ ىلع مدنو «نالف الإ ينشغ ام :لوقي ريمألا راصف «ةلمح هل لمحي ملو ريمألا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيلع اولمعاو ناوخإلا

 سكع نمض يف نأل هنم ىلاعت هللا دنع ةجرد مظعأ ريمألا ىري نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 هيخأ ىلع هسفن ىري فيك «ىلاعت هللا هبحي ال نمو .نيربكتملا بحي ال هللاو .هسفن يف ءايربكلا ريقفلا دوهش كلذ

 دقو ؟ربكلا يف هيلع داز وأ هلثم راصف «ربكلا يف ريقفلا هاواس دقو ًاربكتم نوكي نأ ريمألا لاوحأ ىلعأو ؛ملسملا

 .رهاظلا يف هيلع ًاباجح ةفيظولا كلتو «نطابلا يف ىلاعت هلل يلو ريمألا كلذ نوكي
 هومتأفاك مكنأ اورت الف ةدحاو ةرم ريمأ مكراز اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هلاسرإ وأ هلاب ىلع مكمسا روضحب مكدحأ ىلع لضفلا ريمألل نأل كلذو .ةرم فلأ هل مكترايزب ((155)

 موقي ام بلاغو هناسحإو هرب لبقي مكدحأ ناك نإ |مهيسال مكترايزل ىتأو هسفن بعتأ اذإ فيكق ؛مالسلا مكل

 ايندلا نم ءيشب ال «هتأفاكم ىلع اوردقت الو مكيلع هتنمو هلضف دتشي كلذب نإف ؟هيدي ىلع هللا هلعج هتشيعمب

 .مارحلا لكأ نع ًالضف ءاعدلا درت برجم وهو تاهبشلا لكأي مكدحأ نأل ؛ءاعدلاب الو

 «ريمألا ةعاط ةلقو مكتاعاط ةرثك ىلإ اورظنت نأ مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ناونع يه اهنإ لامعألاو «رئارسلاب قلعتت امنإ ةيصاصتخالاو .ةينابرلا ةيالولا قيرط اوتطختف هيلع مكسفنأ اورتف
 ءاهبحاصل ةبحاصم تاماركلا نوكت ةيبهولا ةيصاصتخالا ةيالولا نأ امهنيب قرفلا نمو .ةبستكملا ةيالولا نع

 تعن ىلع اهبحاص ناك اذإ الإ «ةمارك اهبحاصي الف «ةبستكملا ةيالولا امأو .ةماقتسالا تعن ريغ ىلع ناك ولو

 ىلع ةماركلا تعقو اذإ :مهضعب لاقو .نيققحملا ضعب لاق اذكه .هتمارك تلطب هبر ىصع ىتمو «ةماقتسا

 ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ءجرخ اذإ لاجدلل عقي |ىك «ةمارك ال جاردتسا يهف يصاعملا يف عمي نم يدي

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءمهبولق ةرسكنملا نم اونوكو

 هتاكرح عيمج يف هتظحالمو ريمألا حصن نع لفغي ال نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو (ب154)

 سيل هنأ امكف .ءاوس دح ىلع قيرطلا يف نيديرملا مكح هل ًاخيش ريقفلا لعج يذلا ريمألا مكح نإف ؛هتانكسو

 نإ ريمألا بحصي نميف لوقلا كلذكف «هل ًاخيش هسفن لعجي نأ ديرملا ةظحالم نع زجعلا هسفن نم فرع نمل

 .ريمأللو هسفنل هنم شغ كلذ نأل هل ًاخيش لمعي نأ هل سيلف .ركذ |ى «هتظحالم ىلع ردقي نكي ل

 صاالخ ال هآرو ًاريمأ بحص اذإ خيشلا ىلع بجي :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمس دقو

 ال ةفيظو بلطي هآر نإو .هقحب ءافوو هيف ةبحم اهنم هلزع يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتي نأ اهيف وه يتلا هتيالو يف هل
 ةخيشمو ءاضقلاو ةبسحلا بلطي نم قحب ءافولا نأ (ى .اهريسعت يف ىلاعت هللا لأس كلذك ءاهيف هل صالخ

 يضاقلا كلذ نأ ولو .اهتيبو هنيب هتلوليحو اهيلإ هلوصو ريسعت يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتي نأ فشكلاو برعلا

 اريخ اهيف تلعفو ةيعرلا يف تلدع ةفيظولا هذه يف تيلون نإ :لاقو هسأر ىلع ريقفلا ليذ عفر بستحملا وأ
 امو .اهيف ةبحملاب اهنع هباجحل ةفيظولا كلت يف يتلا تافآلا نع ىمعأ هنوك هقيدصت خيشلا يغبني الف «ًاريثك

 هدعاسي نمل يهنلا نوكي كلذكف «ةرامإلا (أ50١) بلط نع ىبن عراشلا ناك اذإو ؛هكردي ءرملا ىنمتي ام لك

 «هل انتدعاسم كرت وه اهيف هل صالخ ال ةفيظو ليصحت يف ةدعاسملا انم بلطي نمل انتدعاسم نأ مدقت دقو .اهيف
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 كلذل حرشني فوسف ءايندلا يف كلذ نم ردكت نإ هنأل .هتدعاسم مدع عم هردكت ىلإ تافتلالا يغبني ال هنأو

 :نأ ةرامإلا يف درو دقو .مويلا كلذ يف يزخلا نم هل عقي ام ىري نيح هتدعاسم مدع ىلع انحدميو ةرخآلا يف

 .ىهتنا ؛ةمايقلا موي يزخ اهرخآو ةمادن اهطسوأو ةمالم اهلوأ

 يفكي :لاقف .هللا دبع كدلو فلختسا :هتايح نم اوسيأو نعط امل هنع هللا يضر باطخلا نب رمعل اولاق دقو

 اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .هفلختسي ملو ؛هقنع ىلإ ناتلولغم هاديو ةمايقلا موي أي باطخملا لآ نم دحاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ءارمألا نم دحأ متبحص اذإ هب

 اهلك هلئاضف نايب نع تكسي لب ًادبأ ريمألا ةرضحب هسفن حدمي ال نأ ًاضيأ ريمألا عم مكدحأ قالخأ نمو

 دنع لاوقألاب مهسفنأ اوكزف .ةعامج رمألا اذه لمهأ دقو .ةح اصلا لامعألا نم هنم هاري اهب ريمألا هيكزي ىتح

 .مهاوعد بذكت مهلاعفأ تراصو مهدنع اوحضتفاف «لامعألا يف اوفلختو ءارمألا

 ًاريمأ متبحص اذإ عرولاو دهزلاب مكسفتأ اوفصت نأ مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ىلاعت هللا دمحب انأ تلعف دق .ىهتنا ,مكاوعدل بذكم كلذ نإف .هطامس نم اولكأتو هتيده اولبقت مث (ب )١155

 .رصمب داهزلاو ءاحلصلل هنع جرخ دق لام اذه :اولاقو ردنكسإ ةاشابلا نم بهذب ةرم ينوتأو .ًارارم قلخلا اذهب

 .هلوبق طرش دقاف وهو الإ هذخأ اف ؛هلوبق لبق دهزلاو حالصلا هفصو نع جرخي اذه لبقي نم نإ :هل تلقف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛مهيلع هتددرو .ًادبأ لاملا اذه لثم لبقي ال ًادهاز ناك نم نإف

 راصو هبرق ناك نأ دعب هتيب لوخد نم هعنم اذإ ريمألا لضف ركشي نأ *ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 «ةعفتل ًاكلام نوكي وأ ًانيع ريمألل اكلم نوكي نأ امإ تيبلا نأل ءهب كربتلا هجو ىلع نذإ ريغب هلايع ىلع لخدي

 ْمُكَل َلبِق ْنِإو» ىلاعت لاق .ةنسلاو باتكلاب لهاج وهف كلذ لثم نم ردكت نمو .هلوخد نم ءاش نم عنم هلف

 ىلاعت هللا دهش ءيش نم ردكتي نأ حالصلاو ةخيشملا يعدي نمل زوجي فيكف ”'4ْمكَل ىَكَْأَوُه اوُعِجْزاف اوُعِجْرا
 لوخدلاب هل لصحي ناك يذلا مثإلا نم هعنم يذلا ريمألا لضف هللا ركشي نأ هيلع بجاولا اهنإو ؟هل ىكزأ هنأ هيف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هتيب لوخد نم مكل ريمألا عنم نم اوردكتت الو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .نذإ ريغب

 ىلإ بهذي نأ ناطلسلا باب نم ًايلوتم يضاقلا وأ هدلب لخد يذلا (أ151) ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 هللاو اندالب متسنأ :هل لوقيو هترايز ىلع ًامزاع هنوك نع ًالضف هيلع همالسل ًاتفلتم هآر اذإ همودق وأ ؛هيلع مالسلا

 «هترايز ىلع ًامزاع الو همالس ىلإ ًاتفلتم ًالثم ريمألا كلذ نكي مل نإف .ةيعرلا هذه ربخلا مكيدي ىلع لعجي ىلاعت
 ةفرعم ركناو ؛كفرعي ال نم ىلإ فرعتت ال :مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا لوقب ًالمع ىلوأ هيلع مالسلا كرتف

 اذإ .همودق لوأ رصم لخد اذإ يضاقلا وأ ةاشابلا ىلع ملسأف تارم قلخلا اذهب تلعف دق .ىهتنا .كفرعي نم

 انالومل لق :باوبلل لوقأو هيلع نذأتسأو ءبورغلا دنع هيلإ بهذأف «يتيؤر ىلإ تفتليو يمساب عمس دق ناك

 هلبقأ ال لاهب يل مسر اذإو جرخأو هدي لبقأو هل لخدأف .مكروزي مكاتأ دقو «هترايز ىلع ًامزاع تنك يذلا نالف

 .ر نم طقاس «ًاضيأ» *'
 .74 روتلا *'
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 اهيأ كلذ اوملعاف .ايندلا مهب عمتجيو مهبحي نم قح يف الإ ءارمألا ىلع لوخدلا ءاملعلا مذ امو .ًالالح ناك ولو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هيلع اولمعاو ناوخإلا

 لك يمحي نأ خيشلا ةبترم نم نإف .ءادعألا نم هيذؤي نم هيمحي نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 (ب165١) هتظحالم ىلع ةقلعملا يصاعملا يف عوقولا نع هل هتظحالمب هيمحيو قح ريغب هيذؤي نم هيلإ دنتسا نم
 .سفن ةنوعر ريمألل هتبحصف ؛كلذ لثم ىلع ةردق هل نكي مل نمو .هل

 يف ريمألا :لوقيو تافآلا عيمج نم هيلإ دنتسا ريمأ لك يمحي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس ناكو

 دارأ ول هسرتفت لب ءأدبأ اهنضح نم اهدلو لاتغي دحأ نكمت ال يهف ءاهرجح يف ةوبللا دلوك ريقفلا ةيامح رجح

 «تافآلا نم مكريمأ ةيامح ىلع اوردقت مل نإو .هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .يلولا كلذكف كلذ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءهتبحص يف اولخدت الف

 هحرفل حرفيو هريمأ نزحل نزحيو هريمأ ءافشل ىفشيو هريمأ ضرمل ضرمي نأ ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو
 ةردقلا هسفن نم ملعي مل نمو .هب هطابترا ةدشل يعرشلا هقيرطب هلاوحأ رئاس يف اذكهو .همغل متغيو همهل متبيو

 نولبقيو مهريمأ ماعط نولكأي نيذلا نيباصنلا ضعب هيلع ام فالخ ءًأريمأ بحصي نأ هل سيلف هانلق ام ىلع
 .ءارمألا نم يباحصأ عم انأ هب تلمع امك هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ًامه هل نولمحي الو هتيده

 ىلاعت هللا جرفي ىتح ًاران وشحم هنأك يمسجب سحأو برشب الو لكأب أنهتأ ال مغ وأ مه مهنم دحأ باصأ اذإف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءزيزع ماقم وهو ءىرخأ ةلعل ال هقحب ءافو كلذ لك .كلذ هنع

 وأ ًااظ كاخأ رصنا :ثيدحب ًالمع هترصن نع لفغي ال نأ (أ101) ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ةدعاسم ىلإ هبلقب *”لام ىتمو .بلاقلاو بلقلاب هريمأ ىلع هعم ناك ةيعرلل حلصأ هريمأ ودع ىأر اذإف ءًامولظم

 ددرت |مبرو .رذلا ىلع شيطي ةبحصلا قيرط يف مهازيم نأل موقلا قيرط نع جرخ ؛ةرذ رادقمب ولو ملاظلا هريمأ
 هددرت ةرثكل هريمأ فص نم ريقفلا نأ سانلا ضعب نظف «هنم حلصأ وه يذلا هودعل هماصخ لاح مهريمأ مهيلإ

 نمت نوكي امنإ نطابلاب ليملاو ءايندلا يف دهزلا خيشلا طرش نم نأل بذاك نظ وهو ءملاظ هريمأ ناك ولو هيلإ
 «همصخ نود هيلإ درتي يذلا هريمأ عم بصعتي هنأ ريقف يف اونظت نأ ناوخإلا اهيأ مكايإف .ايندلا يف ًابغار ناك

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ءارقفلا عم بدألا اوئيستف

 باب نم كلذ ببسب سانلا هدقتعاو اهدرب رهتشا اذإ رهاظلا يف هاياده لبقي نأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 يعئانصلا ريقفلاك .,تارورضلا باحصأ نم اهلثم هل لحي نم ىلإ اهفرصي مث اهذخأب رهاظتيف ملظ نود ملظ

 قالخأ مظعأ نم اذهو .ماتيألاو لمارألاو نايمعلاكو ءالثم يجنرفلا بحلا هيلع علط يذلا ليعملا ”نويدملا

 .قلخلا دنع هماقم ةاعارم نع جرخ نم الإ هلعف ىلع ردقي الو ؛لاجرلا

 .لاقتر *'

 .نويذملا:ر *'
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 رهاظلا يف ريمألا ةيده دري نأ خيشلل يغبني :لوقي ىللاعت هللا همحر (ب01١/) صاوخملا ًايلع يديس تعمسو

 لاق انه نمو :لاق .كلذ ىلع دحأ هعبتي نأ ًافوخ يفخ قيرطب اهذخأي لالح اهنأ ملع اذإ .نطابلاب اهكسميو

 هلاوقأ يمحي نأ يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتي نأ ريمألا اياده لبق اذإ خيشلل يغبني :هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس

 ىلع اهنوفرصي الو ةجاح ريغ نم مهسفنأل ًائيش ةيدحلا كلت نم نوذخأي نأك «طقف رهاظلا يف هب ءادتقالا نم

 .جيراحملا

 نم ًافوخ ءارمألا اياده دري نأ هب ىدتقُي نم لك ىلع بجي :لوقي هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناك كلذكو
 جيراحملا يلإ اهفرصو رهاظلا يف احلوبق هل يغبتي الو .ءايرلا يلإ كلذ يف هبسني نمب هيلع الو ؛عرولا نكر مده

 نم رثكأ كلذ ىلع هودمح كلذ سانلل رهظأ نإ هنألو «هيف هعبتي ىتح هلاح فرعي دحأ لك ام هنأل «نطابلا يف

 اولمعاو ناوخإلا اهمأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ؛هماقم نع نيبوجحملا نم هب ىدتقا نم لك كلهأ هافخأ نإو «درلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو :هيلع

 سانلا نيب خيبوتلاو فنعلاب هحصني الف حصنلا ”*[يف] هب فطلتي نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 .حصنلا لوبق نم هرطاخ رفني كلذ نأل

 ةسايس ىلإ ءارمألاو )1١6/8( كولملا حصني نم جاتحي :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمس دقو

 .هحلصي ام رثكأ هدسفي امف كلذك نكي مل نمو .عساو ملعو دحاو لقعو ةديدش

 .ءاملعلا ماقمل اراهظإ لوقلا هيلع ظلغأو سانلا نيب هحصنف «ةرم ديشرلا نوراه ىلع يعمصألا لخد دقو

 ألم يف انحصنت ال كنم لقعأ نحنف انم ملعأ تنك نإ هللا دبع ابأ اي :هتذأ يف هل لاقو بناجب نوراه هذخأف

 اذإ ةماعلا هيردزت نأ ًافوخ **[ءالخ يف انشغت الو] الم يف انحصنت ال :هل لاق امنإو .ىهتنا ؛ءالخ يف انشغت الو

 |مبرف هوردزا اذإو .مهنع ًاروتسم ناك يذلا هقسفو هجوع نايبو هتؤسل فشكلاك هنإف .حصنلا كلذ اوعمس

 لصحلا ًارس هحصن ناك هنأ ولو .كلذ يف ام ىفخياالو ءًاعمطو ًافوخ هنوعيطي اوراصو ًارايتخا هتعاط نع اوجرخ

 .ريمألل ءاردزا ريغ نم رجزلاو حصنلا

 تاررحملاك بايثلا رخفأ سبلي نأ ريمألل يغبني :لوقي ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو

 نوفرعي ةيعرلا نوكت نأ الإ مهللا .ايندلا رهاظ ىلإ نورظني نيذلا ةيعرلا نيع يف بهرأ كلذ نوكل ةحابملا
 هدهزو هحالص دوهشب مهباجحل تاعقرملا سبل يف هيلع جرح الف ءايندلا يف دهزلاو ملعلاو نيدلا يف هماقم

 «تاررحملا سبل نم ةبيه مظعأ هقح يف تاعقرملا نوكتو «ءايلوألا نومظعي |ى هنومظعيف .هصئاقن دوهش نع

 ناطلسلاو زيزعلا دبع نب رمعو باطخلا نب رمعك مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا ءارمأ هيلع ناك امك (ب158)

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءبدأب مكريمأ اوحصناو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ءبويأ نب نيدلا حالص

 .أ شماه نم ةدايز

 .ر نم ةدايز نيتفوقعملا نيبام **
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 كلذ نأل ,فشكلا لهأ نم هنأ ريمألا مهويو حالصلا يعدي ال نأ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 .نطابلا يف ولو تاماركلاو تافشاكملاب هبلاطي ””راص كلذ ريمألا مهوأ اذإ هنإف .لقعلا ةفاخس نم دودعم

 .نحتمم عدم لك اولاق دقو .كلذ لثم نم حارتسال ءريمألا دنع ًاماقم عدي مل ناك هنأ ولو

 الإ نيح اصلا نم هنأ يعدي نأ دبعل يغبني ال :لوقي ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو

 .رانلا يف عقو اذإ حضتفا |مبرف كلذ لبق امأو .ةنجلا هلوخدو طارصلا ةزواجم دعب

 ءارمألاو ءاملعلا نم ًادحأ متبحص اذإ حالصلا اوعدت نأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ين مهلا معأب نيتارملا ضعب ىلع نوعمتجي قئالخلاو ةكئالملا نأ درو دقف .ةمايقلا موي ةحيضفلا نم ًافوخ مهريغو

 كبر رهاجت تنك يصاعملا هذه لكبأ دبع نم كيلع فأ :هئواسم ىلع اوعلطا اذإ هل نولوقيو ةمايقلا موي ايندلا

 (1159) اومهوت الو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ءلجخملا نم ههجو محل طقسيف ؟حالصلا سانلل رهظتو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هسفن ىلع ىعو نيح نم بنذ يف عقي مل مكدحأ ناك نإ الإ ءنيح اصلا نم مكتأ ًادحأ

 يف طلغلاب رهاظتي نأ ةلبقتسملا رومألا نع فشكلا حيحص ناك اذإ ًاضيأ ريمألا عم مهدحأ قالخأ نمو

 اذه يف مدقت دقو .مهدنع هفشك حص نمم مظعأ دحأ ءارمألا دنع سيل هنإف «ةنتفلا عوقو نم ًافوخ فشكلا

 اذإ هفشك يف طلغلاب مهدحأ رهاظتي نأ ءايلوألا بدأ نم :ىلاعت هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس لوق باتكلا

 لاوهألاو دئادشلا نم هيف عقي امل ءايلوألا رتتست نامزلا كلذ يف نأل ءرشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لخد

 نحملاو ايالبلا مهنع عفدي نأ هوفلكو هباب لع سانلا محدزا هومظع وأ ريقف ةيالو اودقتعا اذإو .ملظلاو روجلاو

 يصاعملا رئاس نم بوتت نأ ةيعرلا نكمي الف «ةريح يف يلولا ريصيف «مهلامعأ ءوسب مهيلع عقاولا روجلاو ملظلاو
 .مهل ةبوقع رهاظلا يف مهروجو مهملظ نع عجرت نأ ةالولا نكمي الو ةالولا مهيلع هللا طلسي ال ىتح

 دشريل امإ ءنيئيش دحأل الإ روهظلا يلول يغبني ال :لوقي ىملاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمس دقو

 يقب اف ءامهدوجو زع دق نارمألا ناذهو «نيمولظملا يف هتعافش ةالولا لبقيل امإو ءموقلا قيرط ىلإ سانلا

 ددرت ألو (ب694١) .ىهتنا ءانناوخإ ضعبل عقو اى لاحلاب ةبونلا باحصأ هلتق ابر لب «ةدئاف يلولا روهظل

 نإ :تلق يننأ ينع ءادعألا ضعب عاشأ «يلع ركنأو ينع هللا دبع عطقناو يندقتعاو يلإ دادغب نب نسح ريمألا

 سانلا هيف عقو ام يخأ اي لأست الف ؛كلذب اهارقو رصم تألتماو .دالبلا نسح ىلوتيو اذك موي قنشي هللا دبع

 يف ريمأ لك يل عضنلل كلذ حص ول هنإف .ينم عقو كلذ نكي مل يذلا ىلاعت هللا تدمحف .يضرع يف ةعيقولا نم

 .لاحلاب يلتق يف ةبونلا باحصأ ىعس اهبرو رصم
 باحصأ نم اونوكت الف لاحلا باحصأ نم اونوك :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 الو ةعاسلا مايق ىلإ نامزلا لبقتسم يف عقي ءيش لك نوري نيذلا :لاقف ؟لاحلا باحصأ نم :هل تلقف .لاقلا

 هتعمسو .اذك ينالفلا تقولا يف عقيوأ اذك ””[ير] تيأر :لوقي يذلا وه لاقلا بحاصو .كلذب مهدحأ ملكتي

 .ر نم طقاس «راص» 4“

 .أ شماه نم ةدايز *"
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 رارسأ نم مهدحأ طعي مل هبارضأو ضرافلا نباك تافصلاو تاذلا ىلع نوملكتي نيذلا ءالؤه هللا ةزعو :لوقي

 .ىهتنا «ريشانملاب *"رشن ولو نيبوجحملا نيب هيشفي ال هللا رس بحاص نأل ؛ةسومان براش *”يطغي ام هللا
 هنوركشت امم رثكأ ىلاعت هللا او ركشاف مكفشك يف متأطخأ اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 روهظ :اولاق دقو .مهريغو ةالولا بولق يف هاجلا مايقو ناوخإلا نع زيمتلا نم ةباصإلا يف امل مكفشك باصأ اذإ
 ةباثمب ةماركلا ءافخإو سانلل "'هتروع فشك ةباثمب يعرش (أ0١15) ضرغ ريغل رادلا *"هذه يف ريقفلا ةمارك

 قيرط نم دحأ بيع ىلع علطا اذإ روفلا ىلع بوتي نأ يلولا ىلع بجي هنأ باتكلا يف مدقتو .مهنع هتروع رتس
 لبق خياشم متلمع اذإ هب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا «يناطيش فشك مهدنع كلذ نأل «هفشك

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءلاجدلا جورخ

 ركذن نكلو «ةريثك يهف خيشلا عم ريمألا قالخأ امأو .ريمألا عم ملاعلا قالخأ نم نآلا ينرضح ام اذه

 .اهاوس ام ىلع هبنت ةح اص ةلمح اهنم ناوخإلل

 كولملا بلاغ نم ةمه ىلعأ خيشلا نأل ء,مظعأ لب ناطلسلا مظعي اك همظعي نأ خيشلا عم هقالخأ نمف

 اهعمجي هل لام ال نم لامو هل راد ال نم راد ايندلا :ِيِكك لاق دقو .كولملا اهيف تبغر يتلا ايندلا يف دهز هنوكل

 كولملا الإ كلذ نع جرخ امو .اهتاذل ةبحمو اهيف ةبغر كش الب اهعمج بحي ناطلسلاو .ىهتنا هل لقع ال نم

 .مه ام ليلقو نولداعلا

 ءايندلا يف داهرلل تفرص سانلا لقعأل ةيصوب لجر ىصوأ ولو :هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا مالك فو

 خيشلا ىلإ هددرت يف هبعت لوط ايو ءهقح بجاوب *"لخأ دقف ءناطلسلا مظعي ا خيشلا مظعي ال ريمأ لكف .ىهتنا

 ءأدبأ خيشلا يأ هبانجب نيهتسم وهو ىلاعت هللا دنع ةجاح هل يضقي ردقي ال خيشلا نإف (ب10) «ةدئاف ريغ نم

 بدألا ماقم نإف .هللا دنع هسفن يف هتمظع ةيؤر يف خيشلا ىلع ال خيشلا ىلإ هجوتملا داقتعا ةدش ىلع رادملا نأل

 .هنم ًاماقم العأ هنوك ةيؤر نع ًالضف ؛حالصلا يف نيملسملا نم دحأل ةيواسم هسفن ىري نأ خيشلا عنمي

 ةوق بسحب نوكي خيشلا دي ىلع ريمألا رمأ جاور :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 «ىلاعت هللا دنع هتيترم فرعي نأ دارأ نم :درو دقو .ةيهلإلا قالخألا ىلع ءارقفلا نإف ءاهفعضو هيف هداقتعا

 يأ «هسفن نم هلزنأ ثيح دبعلا لزني ىلاعت هللا نإف :ةياور يف داز .ثيدحلا ؛هدنع ىلاعت قحلا ةبترم فيك رظنيلف

 .سكعلابو ًاعيرس هتجاح ءاضق ناك ءًاريظع ريمألا بلق يف خيشلا ماقم ناك نإف

 هفيرصتو همكح تحت لخدي نأ ًاخيش بحص اذإ ريمألا ىلع بجي :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 هتعمسو .كرتلاب وأ لعفلاب هل هنذإو هيف هترواشم دعب الإ مهم رمأ يف نكسي ال كرحتي الف «ديرملا لعفي امك

 .يطعي :ر مق

 .ترشن :|

 .اذه :رأ

 .شماهلا نم بيوصتلاو ؛هتءوس :

 .ذخأ :ر



 ١1417 #8 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داثرإ باتك رصتخم

 لوقيو «كلذ وحنو هبيط وأ هناحير نم مشي وأ هماعط نم لكأي نأ خيشلا ىلع مزعي نأ ريمألل يغبني ال :لوقي

 (أ171) .ةهبشلا هتبلغ نم ءارمألا ماعط يف ام عم خيشلا ىلع أيكحت كلذ يف نإف .يرطاخب ربجا يديس اي :هل

 ينإ يديس اي :لوقيو بدألاب هنم هعنم ريمألا ىلع بجو هريمألا ماعط نم لكأي نأ بلط خيشلا نأ ردق ول لب
 ماقم نع يبسك ماقم لوزنلف مكرضي هنوك امأ .يبرضيو مكر ضي كلذ نوكل «يماعط نم لكأت نأ كيلع راغأ

 دادغب نب دمحم نأ يل عقو اممو .ىهتنا ؛ةباجإلا نع يل مكئاعد فقوي هنوكلف ينرضي هنوك امأو .لحلا يف مكبسك

 نأ تملعف .ةالصلا يف ىتح هبر ةرضح لوخد نع باجح يف راصو يبلق اسقف «هتممشف ءانح رمت دوع يناطعأ

 نم لك ماقم اوظفحاو ءارمألا ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .ءاوس دح ىلع مهماعط نم لكألاك ةالولا ناحير مش

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةيده مكل نولبقي الو ًاماعط مكل نولكأي ال نيذلا نيقداصلا ءارقفلا نم هومتبحص

 لزع وأ ضرم اذإ هدوعي هنأو ؛هتجاح ءاضقب خيشلا بلاطي ال نأ ًاضيأ '"خيشلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 بلاط ىتمو .بونذلا نم ًابنذ ًابكترم نوكي ال نأو «داقتعالا يف هتينالع لثم خيشلا عم هتريرس تناك نإ الإ «ًالثم

 .هعم بدألا ءاسأو ًاططش خيشلا فلك دقف ءركذ ايف هتينالعل هتريرس ةفلاخت عم هتلمح هلمحو هتجاح ءاضقب خيشلا

 «تافآلا نم ءيش هباصأ مث خيش يف هداقتعا ةحص ىعدا نم لك :لوقي يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 مهيلع لزني ال ةرضحلا لهأو ىلاعت هللا ةرضح يف سولجلا ًائاد خيشلا ماقم نأل ءقداص ريغ وهف (ب177)

 |نإف ءالب هيلع لزن ةرضحلا لهأ نم ًادحأ نأ ردق نإو .نيدقتعملا نم مهب قلعت نم كلذكف ءاهيف اوماد ام ءالب

 «ساقتألا عم ىلاعت هللا ةبقارم :لوقي هتعمسو .مهفاف اهنيبو هنيب باجحلا لادسإو ةرضحلا نم هجورخ دعب كلذ

 ءأبلاغ رشبلا رودقم نم سيل باجح كلذ للحتي ال ىلاعت هاري هنأو «ىلاعت هللا يدي نيب هنأ دبعلا دوهش ماودو

 .ىهتنا ,ةكئالملا نأش نم كلذ امنإو

 نم دحأ ةعامج نم ناك نم ىلع ءالب لزني ال :لوقي ىلاعت هللا همحر يطوطشدلا رداقلا دبع يديس تعمسو

 ءايلوأ نم اذه له ىرت اي :لوقيو هيف هداقتعا يف ددرتي نأك ؛هخيش نيبو هنيب ةلصولا عاطقنا دعب الإ ءايلوألا

 نأب كلذ دعب هبلاطي مث .خيشلا يف هداقتعا ةحص يف هسفن ريمألا شتفيلف ؟ال مأ مهئاعد بيجي نيذلا ىلاعت هللا

 ريمألا قاقحتسا مدعل ثوغلا بطقلا وه ناك ولو «هديب ذخأي خيشلا ردقي الف الإو ؛دئادشلا يف هديب ذخأي

 ريمألا رذحيلف «ةيالولا نم هنوفنيو هخيش ىلع نوركتي ةعامج هلوحو الإ ريمأ لك سيل :لوقي هتعمسو .كلذ

 ىلع ردقي وه الف هلاح فلتأ الإو .هبلاقو هبلقب هخيش ىلع ركنأ نم لك درطيو «كلذ لثم نم هسفنل حصانلا

 اوملعاف .ًاريخ بحاص نم هللا هازج الف «هتلمح لمحي نميف هداقتعا هيلع ىقبأ وه الو ريمألا ةلمح (أ177١) لمحت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هب اولمعاو ءارمألا اهيأ كلذ

 نيمولظملا ديب ذخأي نأ ىلع هتين ريرحت دعب الإ هتيالو يف هماودب هبلاطي ال نأ خيشلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 لكأم نم ايندلا يف طسبتلا هتيالوب ىون ىتمو لي هتمأ نم مه نمل ًاماركإ هتقاط بسح ملاظملا مهنع ففخيو

 نم لب .أطخأ دقف «هيلع ةيالولا كلت ماودب خيشلا بلاط مث كلذ وحنو بكرمو حكنمو سبلمو برشمو

 .ريمألا :ر 3
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 ناك نإ ةفيظولا كلت نيبو هنيب *؟هتلوليح يف وأ ؛هلزع يف ىلاعت هللا ىلإ نيهجوتملا لوأ نم نوكي نأ خيشلا نأش

 .ريمألا عم ريقفلا قالخأ يف هيلإ ةراشإلا ترم اك ءاهيف ىلوتي نأ بلطي

 يتلا فئاظولا نم ةفيظو هتيلوت يف ةدعاسملا هنم بلط نم رمأي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناك و

 مهئامد ظفحيو هتقاط بسح هتيعر نع ملاظملا ففخم ىلوت اذإ نإ «ةمزاج ةين يوني نأب ةيعرلا ىلع مكح اهيف
 الو ًايضاق ناك نإ ماكحألا ىلع ةوشر ذخأي ال نأو ءيعرش قيرط ريغب مه ضرعتي نمت مهميرحو مهلاومأو
 هاون ام هل ىلاعت هللا يشمي نأ كلذ يف هتين قدص ةمالع نمو :لاق .ًاريمأ ناك نإ سانلا جئاوح ءاضق ىلع ةلاعج

 يف هل ءارقفلا ةدعاسم ءارمألا نم بلط نم :لوقي هتعمسو .هل ًاعوط هقوف مه نيذلا ةالولا (س1717١) لعجيو

 ذخأو ءادعألا يف بضغلا ديفنتو لاملا ليصحت اهب ىون ىتمو .دابعلا حلاصمل اهيف ةينلا صلخيلف «ةفيظو هيلوت
 .برعلا خياشمو فاشكلا لاح نم بلاغلا وه امك ؛هوجولا نم هجوب هدعاسي نأ ريققل سيلف «رأثلا

 كدي دمت نأ رمع اي كايإ :ةيصوب هيصوي نأ هلأس امل زيزعلا دبع نب رمعل مالسلا هيلع رضخلا ةيصو يفو

 بولق نم هتبيه هللا عزن كلذك ناك نم نإف .اهب حضتفت ةريرس كل نوكت وأ قح ريغب كتيعر يديأ يف ام ىلإ

 نم هيلع هللا كردق نميف كبضغ "دفنت نأ كايإ :لاقف «يندز هللا يبن اي :لاقف .ضعب ىلع مهضعب ىغبو ةيعرلا

 اوملعاف .ىهتنا ءكقوف مه نيذلا كتادعأ نم كيف هبضغ ؟'دفني نم كل هللا ضيقيف ؛كئادعأ نم كنود وه

 هراتخا ام الإ هباحصأأل راتخي ال ريقفلا نإف .ايندلل ال ىلاعت هلل ريقفلا اوبحصاو هيلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ

 ًالصأ ةرخآلل هتبحص اولعجاف ءايندلا بلط نم مكل دب الو ناك نإو .ةياغلا ىلإ ايندلا نم لفقتلا نم هسفنل

 هتتأ حصنلاو ةرخآلا هنم بلط نمو ؛ةرخآلاو ايندلا هتتاف ايندلا خيشلا نم بلط نم نإف .ًاعرف ايندلل هتبحصو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءبرج امك «ةرخآلاو ايندلا

 «هميلقإ وأ هدلب يف خيش لك نع هل ًايفاك هيلع هعامتجا ىري نأ (أ177) ًاضيأ خيشلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ةجاحلا كلت هدنع نوكي بطق لك |مف .ثوغلا بطقلا وه ناك ولو «خايشألا نم هريغب عاتجالا ىلإ هل تافتلا ال

 .ةالولا نم رهاظلا لهأ ةلود يف دوهشم وه (ى .ريمألا كلذ اهبلطي يتلا

 جرخي الو هلقع خسنيلف هًأريقفق بحصي نأ ءارمألا نم دارأ نم :لوقي هلل همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 هخيش نم حجرأ نالفلا كلذ ىري راص ؛ينم ًاماقم ىلعأ هنإف نالفب عمتجا :هل لاق ول ىتح هخيش ةراشإ نع

 بجوو هب عفنلا مدع .هخيش ريغب عاتجالا ىلإ ريمألا سفن تحاط ىتم :لوقي ناكو .ركفت ريغ نم لاحلا يف
 دئادشلا يف هديب ذخأي نأ ريقف نم دارأ نم :لوقي هتعمسو .مهخايشأ عم نوديرملا لعفي |ى «ةبحصلا ديدجت هيلع

 مث .تاومألاو ءايحألا هنارقأ نم هريغ نم حجرأ هنأب هيف داقتعالا ىلع لبقيلف ءاهنم ءيش يف هنع فلختي الو

 اف ءاوجرد ةيهلإلا قالخألا ىلع ءارقفلا نأ كلذو :لاق .هديب ذخألاو هتبحص قحب ءافولاب هبلاطي كلذ دعب



 ١148 8 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 ذئايح ههجوت فعضل هريغ ىلإ هدانتسا يف هديرم حماسي ال خيشلا كلذكف «كرشي نأ رفغي ال ىلاعت قحلا نأ

 نإ ,نيخيشلا نأ كلذ حاضيإو .امهنم دحاو دي ىلع ةجاح هل ىضغقُت الف ؛هريغو هخيش نيب هداقتعا ددبتو هيلإ
 عاطقنال هتجاح ءاضق ىلع ناردقي الف نيبذاك اناك (ب177١) نإو ءامهنم دحاو لك بلق هضفر نيقداص اناك

 ماقملا يف هلعجي نأ ريمألا نم ىضري ال وهف ًاقداص امهدحأ ناك نإو ءالعو لج قحلا ةرضح نيبو اههنيب ةلصولا

 لاح سكع .دحاو خيش ىلع داز اهيف ةدئاف ال ْنْذِإف .هيف هداقتعا فعضل قداصلاب يأ هب عفنلا مدعف .بذاكلاك

 طرشب ؛هتجاح ءاضق يف عرسأ نوكت دق ةجاحلا بحاصل سانلا نم ةدعاسملا ةرثك نإف .ًابلاغ رهاظلا رمألا لهأ

 .ىهتنا ءاهئاضق يف ًاضعب مهضعب ضراع اهبرف الإو .مهنيب ءافصلا لوصح
 نم ًادحأ روزي مكيلإ دنتسا يذلا ريمألا متيأر اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 «ةرخآلا ىلإ مههوجو تراص دق اوتام نيذلا خياشملاو اميسال ءهنم مكيديأ اوضفناف ,تاومألاو ءايحألا خياشملا

 .ىهتنا ءاولزع وأ اولوتو اوشاع وأ اوتام نإ مهنم مهيلع اف ءايندلا لهأل مهروهظ اولمعو مهسفنأب اولغتشاو

 تلقف .نالف وأ انأ ةبحصلا يف كسفنل رتخا يخأ اي :هل لوقي هريغ ىلإ ددرتي ريمأ هبحص اذإ ىلاعت هللا همحر ناكو

 ءاش نإف «قحلا هل لوقأ انأ :لاقف .مكب نظلا ئسيف .هيلع مكر يغ ةمحازم ىلع ةريغلا مكنم مهفي امبر هنإ :ًاموي هل
 نيب ةأرملا الو ؛نيملإ نيب نوكي نأ حصياال ملاعلا نأ امك قيرطلا لهأ مالك يفو :لاق .عمسي ال ءاش نإو «عمسيلف

 كلذ ىلع مالكلا تطسب دقو .ىهتنا ءنيخيش (أ75١) نيب نوكي ال ديرملا كلذك «نايلق لجرلل الو ءنيجوز

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ءارمألا ةبحص يلإ ءارقفلاو ءاملعلا داشرإ باتك نم يناثلا بابلا يف

 ةسبايلا ةرسكلا هل جرخي راصو ءهيلع ركتت اذإ ريقفلا نم ردكتي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 هبدأ رظنيل ريمألل ًاناحتماو ًارابتخا كلذ لعف |مبر ريقفلا نأل ,ماعطلا بياطأ هراز اذإ هل جرخي ناك نأ دعب حلملاو

 دادغب نب دمحمل تعضو ينأ ىتح ءمهريغو دادغب ينب عم تارم قلخلا اذهب ىلاعت هللا دمحب تلعف دقو .هعم

 همحر حارشنالا ةياغ يف وهو فيغرب هنم لكأف .نيكاسملاو ءارقفلا لكأي امك لك :هل تلقو ةعاقلا طالب ىلع ًالسع

 .كربتلا ليبس ىلع هنم نولكأي امنإو «ءارقفلا ماعط نع ءانغ يف ءارمألا نأ ناوخإلا ملع ىلع نوكيو .ىلاعت هللا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛موقلا قيرط أطخأ دقف مهل فلكت نمف

 فويسلا هنع هدرت الو ""فراص هنع هفرصي ال هتبحم يف ًاقداص نوكي نأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ؛هيف هداقتعا مدع يف ةهبش هيلع لخدي ًالحم ءادعألا نم هريغ وأ سيلبإ دجو ىتمو .هب هطابترا ةدشل فلاتملاو

 ةلق ىأر اذإ الإ «خيشلا يف داقتعالا ةلقب ريمألل سوسوي ال هريغ وأ سيلبإ نأل «ريقفلا ةبحم يف قداص ريغ وهف

 «خيشلا ةرضح رون نم قرتحا خيشلاب (ب7١) هطابترا لاح ريمألا نم برق ىتم هنأ ملعي هنإف .هب هطابترا

 .نيقداصلا ءارقفلا نيب فورعم وه امك

 قداص ريغ وهف .هخيش يف هداقتعا ريغي نم ريمألا ىلع لخد ىتم :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا هخيشل ودع لك هسفن نع عفدل ؛كلذ يف ًاقداص ناك ول ذإ «هيف داقتعالا يف

 .قداص :ر ""



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا

 ةمالع نم نأ ىلع موقلا عمجأ دقف .مكخيش ةبحم يف مكبذك وأ مكقدص اوفرعت مكسفنأ ىلع هانلق ام اوضرعاو

 مهلك ًالثم هميلقإ لهأ موقيف ؛ليطرب ريغب هل حلصت امم اهبلط ةيالو لك ىلإ لصي نأ ريقفلا يف ريمألا داقتعا لامك
 هنأ عقو نإو .ليطرب ريبك ىلإ كلذ عم جاتحي الف «نالف ةيالوب الإ ىضرن ام :ريمألا يلول نولوقيو قاس ىلع

 هل رفنملاك لاما نزو نوكيف ؛هنوقحتسي ال هتيعر نوكل كلذ !منإف «هداقتعا ةحص عم هتيالو قيرط يف آلام مرغ

 داقتعا ةرثك فرعت نأ تدرأ نإ :ريقفل لوقي هنع هللا يضر هتعمسو .هل هتيعر قاقحتسا مدعل ةيالولا كلت نع

 ًاليلق ًائيش هتيأر نإف .هتيالو ىلإ لوصولا يف هب ةالولا لطربي يذلا لاملا ىلإ رظناف هداقتعا ةلق وأ كيف كريمأ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ىهتنا «داقتعالا ليلق وهف ًاريثك ًائيش هتيأر نإو .داقتعالا ريثك وهف

 هللاو ينإف (أ75١) «ةيالولا هذه يف ينودعاس يديس اي :هناسلب هل لوقي ال نأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 يتلا ملاظملا فيفختو «نيمولظملا ديب ذخألا اهب يدصق اهنإو ايندلا يف عموتلا اهب يدصق سيل هللاو مث هللاو مث

 هتقم امبر ريقفلا نإف .كلذ فالخب نطابلا يف وهو «كلذ وحنو ةقلخلاو ةمقللاب عنقأو «مهيلع يريغ اهثدحأ

 «”ًريثك ءارمألا هيف عقي اذهو .مهبولق يف امل مهاسل ةقفاوم طرشب مهءولق الإ سانلا نم ذخأي ال هنأل هعم هقافنل

 مهتدعاسم ىلإ هرطاخخ اوليميل ايندلا ةبحم نود فورعملاو ريخلا ةيالولاب مهدوصقم نأ جذاسلا ريقفلل نوفلحيف

 نأل هيلع سبلم وأ بذاك هنأ فرعف «هماقم ىلع ريمألا ينعي همالك ساقل ًاقذاح ناك هنأ ولو .ةيالولا كلت يف

 يف كولسب وأ يهلإ بذجب اهتاوهشو ايندلا نع مطف نمل الإ نوكت ال ايندلا نود ًالثم ةرخآلا رادل ةيالولا بلط

 نقلي خيش ىلع هيقف ىعداف «ينيعب هتيأر اى ايندلا يف دهزلا ماقم ىلإ كولسلاب مهدحأ لصي ملامبر لب .ليوط نمز
 نمل هيف رظنلا نوكي يفوت نم لكو ًاثالثأ فقو رظن مهنيب ناك هنأ ركسعلا يضاق دنع رصم يف دهعلا ذخأيو ركذلا

 ينامثعلا ذخأو خيشلا اذه قيسف ,مهدحأ تايف .ةنماثع ةثالث رهش لك يف فقولا اذه ىلع رظنلا مولعمو «يقب

 ىلإ امصاختق (ب 176) .طقف ةرقن ةثالث فقاولا طرش كل امنإ :هقيفر هل لاقف .فقاولا طرش نود هسفنل هلك

 ملو ءايندلا بحي ًاريمأ قدصي نأ ريقفل يغبني فيكف «هتيأر رمألا اذه .رهش لك ةرقن ةثالث لجأل ركسعلا يضاق

 .ديعبلا نم دعبأ اذه .ايندلا نود ةرخآلل ةيالولا بلطي هنأ يف «خيش دي ىلع كولس الو "؟يهلإ بذج هل لصحي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاهنوبلطت يتلا ةيالولا يف ةح اصلا مكتين اوررحو ءارمألا نم ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 نم سانلا رباكأ اهيف هدنع عمتجي يتلا هتميلو روضح ىلإ طق هوعدي ال نأ خيشلا عم مهدحأ قالخأ نمو
 لكألا نم عنتما نإ هنأل ؛خيشلا عم ''ًابدأ ةميلولا كلت نم لكألا نع نوعروتي ال نيذلا ءارمألاو ءالمعلا

 ةياغ هريمأل لصحو «ءايرلا ىلع هولمحو «نارقألا سوفن تكرحتو عرولاب زيمتلا هل لصح ؛ماعلا الملا ةرضحب
 مدعب هريمأو هسفن رضو ؛هعرو رون أفطأ كلذ نم لكأ نإو .ةهبش وأ ًامارح هماعط لعجب سانلا نيب لجخلا

 .هل سانلا ةبيغ باب حتفو .هقح يف هئاعد ةباجإ

 .ءارقفلا أ 34

 ىللإلا :ر 51454

 .ر نم طقاس «ًابدأ»



 ١6١ # ءارمألا ةيحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 .هتميلو ىلإ هخيش اوعدي ال نأ ريمألا ىلع بجاولا نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناكو

 يديس :لاق لكأي ملو راطفإلا تقو لخد نإو .ةين ىلع يديس :لاقو هنع باجأ لكأي لو رضح هنأ ردق نإو
 خيشلل هلوق نم رذحيلو .هماعط نم لكألا هكرت ىلع هحدمو «يريغ دنعالو يدنع ال مئالولا ماعط لكأي ال

 .خيشلا عم بدأ ءوس كلذ نإف «ةمقل ولو اولكو يرطاخب اوربجا يديس اي :ميظعلا لفحملا (أ ١57 كلذ يف

 .ءارقفلا ءامد نم نوجعم هنإف ؛ءارمألا ماعط نم لكألاو مكايإ :لوقي هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك دقو

 :ًاموي هلل همحر صاوخلا يلع يديس هل لاقف ؟اذاب نوجعم كولملا ماعطف «كلذب ًانوجعم ءارمألا ماعط ناك اذإو

 نورخسي هتعامج '''ريصيف «ناطلسلاو ةبيهلا مظعب مظعت ةالولا ماعط يف ةهبشلا نإ :لاقف ؟كلذ يف ةلعلا ام

 نم هسفن ىلع افوخ كلذ نم عنتمي نأ دحأ عيطتسي الف .كلذ ريغو ''"ساردلاو داصتلاو ثرحلا يف سانلا

 دسف «زبخلا كلذ لثم نم لكأ ريقف لكف .برعلا خياشمو فاشكلا دالب يف دهاشم وه اك «لتقلاو برضلا

 .اهبلق دسف اذإ امارودو نوحاطلا لمع لطبي (ى ؛هلمع لطبو هبلق

 نم سانلا لكأ اذإف ءافيغر هدك يف هعم ذخأي ةميلو ىلإ ءارمألا نم دحأ هاعد اذإ نانع نب دمحم يديس ناكو

 ؛ماعطلا بحاص همال اذإف .كلذك 'لعفي ناك يروثلا نايفس نأ ىكحيو .هفيغر نم وه لكأ ةميلولا ماعط

 هماقم بسحب ملعي ام لكأي دحاو لكف «يماعط نيأ نم فرعأ انأو ,كماعط نيأ نم فرعت تنأ :هل لاق

 لكأ هنأ ثيحب «ًاعيرذ ًالكأ ءارمألا ماعط نم لكأي ناك رباكألا ءايلوألا ضعب نإ :ليق نإف .ىهتنا ءعرولا يف

 ىلإ ماعطلا لك لوانتيف ءلاوحألا بابرأ نم اذه نوكي اهبر :لاقف (ب )١١7 ؟لاحلا فيكف هلك ريمألا طاوس

 خيشلاو يلذاشلا يفنحلا دمحم يديسل عقو امك «كلذ لكأي هنأ نونظي سانلاو «جنرفلا دالب يف نيذلا ىرسألا

 الإ ةيدمحملا ةيالولا مدق هل قح يلو مثام هنإف .راكنإلا يلإ ةردابملاو مكايإو كلذ اوملعاف ''*.شادرمد دمحم

 عرولا رون ئفطي ال ةفرعملا رون نأ ىلع موقلا عامتجاب هملعل مارح ا نع ًالضف تاهبشلا لكأ نم ظوفحم وهو

 .تاهبشلاو مارحلا لكأ مهيلع رجح دقق «هدابعل ضرألا يف امو تاومسلا يف ام قلخ ناك نإو ىلاعت هللا نأل

 .عرشلاب لهاج وهف ؛هعرو رون هانلق |ب هتفرعم رون أفطأ نم لكو

 ءاسأ دقف «لكأو هماعط نم لكألا يف ًاريقف لأس ريمأ لك :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو
 اوملعاف .ًاعبار كلذ نم لكألا ىلع هعبت نم قح ينو ًاثلاث عرشلا قح يفو ًايناث هسفن قح يفو ًالوأ ريقفلا قح يف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءضارتعا هيلع عرشملا ماعط لكو مئالولا ماعط لكأ نم مكخيش اومحاو ءارمألا اهيأ كلذ

 نم ةراهطلاو بدألاب الإ هبحاصي الو ؛هيلع هرطاخ ريغت نم رذحي نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو
 مالك يفو .بيبط هيف عفني ال ديدش ضرمب ىلاعت هللا نذإب هبطع اببرف الإو «ةنطابلاو ةرهاظلا شحاوفلا رئاس
 (أ517١) ىلع ردقي يذلا وهف هركو يف نابعثلا ةعجاضم ىلع ردق نم :ىلاعت هللا همحر يقوسدلا ميهاربإ يديس
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 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا 8. 7

 يف ريقفلا كحض اذإ :ًاريثك لوقي ناكو .همسج بوذ هعسل نم لك نابعثلاك قداصلا ريقفلا نإف «ءارقفلا ةبحص

 لقأب نوذخاؤيو ريثكلا نم رثكأب نوح اسي كولملاك ءارقفلا نإف .بدألاب الإ هوسلاجت الو هورذحاف .مكدحأ هجو

 يف ةماقتسالا الإ مهباحصأ نم نوبحياال ءارقفلا :هنع ىرخأ ةياور يفو .لجو زع هللا ديب مهيولق نأل ليلقلا نم
 .فيصلا مايأ نيباعثلا هنم برشي يذلا ءاعولا نم ءاملا برشي نم مكح مهطلاخي نم مكحو «لاوحألاو لامعألا

 .ةماقتسا ريغ ىلع ءارقفلا طلاخ يذلا كلذكف «كالحلا نابعثلا عم برشي نم ىلع بلاغلا نأ !كف

 سانلا رثكأو «ليلق ءارقفلا ةبحص نم يجانلا :لوقي ىلاعت هللا همحر يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا يديس ناكو

 .نايب دعب لالضلا قيرط ىلإ كلذ نوفلاخي مث ءىدحلا قيرط سانلل نونيبي مهنأل كله

 بضغيو الإ «هتاراشإ فلاخيو اريقف بحصي ريمأ لق :لوقي ىلاعت هللا همحر يوانشلا دمحم يديس تعمسو

 .هدهج ءارقفلا نع دعب نم لقاعلاف .هدالوأو هلامو هندبو هنيد يف تافآلاو ايالبلا هيلع لزنيو ؛هيلع ىلاعت هللا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هب اولمعاو ءارمألا اهبأ كلذ اوملعاف «ىهتنا

 دساح الو ودع لوق ىلإ ىغصي ال .هيف داقتعالا مئاد نوكي نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 يئبيل كلذب خيشلا ربخي نأ هيلع بجاولا نمف «هداقتعا ريغت وأ املوق ىلإ يغص هنأ ردق اذإو .هيف (ب170)

 شغو هسفن شغ دقف ؛كلذ ىلع تكس نمو .هيلع دهعلا ديدجت وأ هتبحص نع هدرط نم هاضتقم كلذ ىلع
 .برقأ ررضلا ىلإ يهف ءًاقافن خيشلل هتبحص تراصو ءهخيش

 ءمكنع هدرط متدرأو مكيف ريمألا داقتعا ريغت اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 هتبحص ىلإ هودشرتو .نيسحتلا لك مكنارقأ نم صخش يف هداقتعا اونسحت نأك «فطلو ''*ةسايسب هودرطاف
 ريقفلا نأل ءلضفأ ناك ريمألا ةرضحب هلجر متلبقو خيشلا كلذ ىلإ ريمألا عم متبهذ نإو .ةبحصلا قحب ءافو

 يبأ نب نيدلا يحم ريمألا عم كلذب انأ تلعف دقو .ىهتنا .هسفن ظح عم ال سانلا حلاصم عم راد قداصلا

 اوملعاق .ينفرعي مل هنأك ينيسنو هب لغتشاف نارقألا ضعب ىلع هتعمجف «يف نيدقتعملا دشأ نم ناكو «عبصإ

 مكل شغ كلذ نإف «ريغت دق كيف انداقتعا نإ :خيشلل مكلوق نم اوحتست الو «هيلع اولمعاو ءارمألا اهيأ كلذ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هلو

 نوعروتي الو ددم مهيف سيل نيذلا نيباصنلا نم هريغ ماقم ىلع هماقم عفري نأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 قداصلا نإف .نيرشابملاو ءارمألا ةلمج نم نيبوجحملا دنع مهرمأ جار نإو «نيساكملاو ةملظلا ماعط لكأ نع

 :تلق نإف .ةطبار هنيبو هنيب يقب امو هنم هدي ضفن «باصنلا كلذ نيبو هنيب ىوس (أ78١) دق ريمألا ىأر اذإ

 لكأي الف «ءارمألا لاومأ نع هففعتو هعروت ةدشب قداصلا فرعت :انلق ؟باصنلا نم قداصلا فرعي نيأ نمف

 ءمهم متبيو مهنزحل نزحيو مهمومغو مهمومهل لامح وهف كلذ عمو .هرمع لوط ةيده مهل لبقي الو ًاماعط مه
 لاؤس الي ةيده هيلإ لسري ريمألا نأ ريدقتبو .ةرخآلاو ايندلا يف ًاروكش الو ''” ءازج كلذ ىلع مهنم ديري ال
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 باصنلا لاح سكع «بيط وه ام اهب يرطاخ انأ :ريمألل لوقي «بيط اهب يرطاخ انأ :هل لاق ول .هيلع اهدري

 كحضي راص ءبرض وأ سبح وأ لزع وأ مغ وأ مه هريمأ باصأ اذإو «هاياده لكأيو ريمألا ماعط لكأي يذلا

 ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .هفرعي مل هنأك هريمأ نم غراف هبلقو «نيتاسبلاو رحبلا يف جرفتيو برشيو لكأيو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هقح ىح يذ لك اوطعأو نيباصنلاو نيقداصلا تافص اوفرعاو

 هاج نسح ىلع اهنم هبستكا يذلا ةيالولا لام نم ًائيش همتكي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 وأ ًالالح ناك نإ ةكربلاب هيف هل وعديل «كلذ ريغو مئارجلاو صلبلاو لالحلا نم هبستكا ام لكب هربخي لب «ةيالولا

 (ب174١) لام اك ناطلسلا ةنازخ ىلإ هدر مهنايعأ فرعي ملنإو ءأمارح ناك نإ هئابإو هلهأ ىلإ هدرو ةبوتلاب هرمأي

 داز ام ركذب حمسي مهدحأ داكي الف ءارمألا يف ًازيزع راص دق قلخلا اذهو .ةمايقلا موي هتعبت هيلعو ؛عئاضلا

 ذإ :دادغب نب دمحمل ةرم تلق دقو .ريقفلا عم هقدص مدع ىلع ليلد كلذو ءادبأ ريقفل هتيالو ببسب هلام نم

 نأ ءارقفلا نم ةملكلا تقح :هل تلقف .ايندلا نم ءيش يدنع سيل ريقف لجر انأ :لاقف ؟مويلا كلام ردق ام

 رمألا ناك نإف .ًاهرك امإو ًاعوط امإ ناطلسلا ةعامج هذخأي نأ دب ال ةيالولا هاج نسحب لماعلا هبستكا لام لك
 كلذو «يل ةحلصم نع هنامتك نمض يف ناك نكلو .ًايهذ ةنآلام ةرج نيرشعو أسمخ هتوم دعب هنم اوذخأف «كلذك

 انأ :لاق ناك نيح يدنع هسفن بذكي نأ ًافوخ ًائيش يدنع عدوي مو هباحصأ نم تاعامج دنع هلام عدوأ هنأ

 لصحي ملف ءانأ الإ لاملا نم هدنع |مب فرتعا ىتح ىذألا ةياغ ًائيش هدنع عدوأ ناك نم لكل لصحف ريقف لجر
 .ررض ةحئار يل

 هل ررضلا لوصحب ريمألا ىلإ ريقفلا نوكر فرعي :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمس دقو

 .ىهتنا ؛هوقدصت الف «هيلإ نكري هنأ ىعداو ررض ريقفلا باصأ نإف .تافآلا هب تلزنو ريمألا لزع اذإ همدع وأ

 نع هضرم متك نمو .بيبطلاك هنإف .مكضارمأ نم ًائيش مكخيش نع اومتكت الو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .يوادتلا هتاف «هبيبط

 ىلإ ددرتلا نم رثكأ اذإ ريقفلا ىلع اًلضف هل ىري ال نأ (أ179) '"ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 لوبق ريقفلا كلذ بهذم نم ناك اذإ ءكلذ وحنو ماعط وأ دوقن وأ بايث وأ متامع نم ةيده هل لسرأ وأ هتيواز

 «ةرخآلاو ايندلا يف هتاعبت لمحت يف لخدو «ةبحصلل هباجأ يذلا ريقفلل هيلع لضفلا ىري لب .ءارمألا اياده

 فيكف .ريمألا عم ريقفلا قالخأ يف رم (ى ءرانلا بجوتسا اذإ هناكم رانلا لوخد لب .همومغو همومه لمحتو

 نأ ردق ول لب ؟اًلثم ةيوازلا ىلإ سدعلا وأ ''*ةلسبلا نم ًاعيش هلاسرإب ريقفلا ىلع ًالضف هل ىري نأ ريمألاب قيلي

 ةنيمثلا رهاوجلا ةلباقمك تناك «هتاعبتو هايالب هلمحت ريظن يف ريقفلل اهاطعأ مث ءاهريفاذحب ايندلا كلم ريمألا

 .بارتلا نم ةاصحب

 .ر نم طقام «ًاضيأ»

 .ةلسبال :أ
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 ةبحصلا ىلإ مكباجأ يذلا ريقفلا لضف اوركشا :ءارمألل لوقي ىلاعت هللا همحر يلوبتملا ميهاربإ يديس '"*ناكو

 «ماودلا ىلع ىلاعت هللا ةسلاجم ريقفلا ماقم نإف ءلجو زع هبر عم اهيف سلجي ناك يتلا هتاقوأ نم ًاتقو مكاطعأو

 .ىهتنا «ًالثم عامجلاو زاربلا لاح هباجح نم هيلع هب ىلاعت هللا لضفت ام الإ

 ريقفلا ىلع ًالضف هل نأ هلابب رطخي نأ ريمأل يغبني ال :لوقي ىلاعت هللا همحر نانع نب دمحم يديس تعمسو

 عيمج (ب179١) نأو ريقفلا لايع ةلمج نم هسفن ىري نأ هيلع بجاولا امنإ .هتيواز يلإ ايادهلا نم ًائيش هلاسرإب

 هنأو ؛حورلاب هعياب ريقفلا نأل كلذو «هل هدادمإو هيلع هرظن ةطساوب هيلع هخيش تاقدص نم وه نإ هيف وه ام
 .ادبأ هتأفاكم ىلع ريمألا ردقي ال ريمألا عم كلذ لثم لعفي نمو .هلجأل هسفن كلهيو هحورب ريمألا يدفي

 نم مكايإو .هلايع ةلمج نم مكسوفن اودهشاو «مكيلع مكخيش لضف اوركشاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءسكع هنإف ء.سكعلا

 بلطي ال هنأ نم اهب هتيالو لخد ناك يتلا ةحاصلا هتين ريغتب هربخي نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو
 ريغو مهئامدو مهميرحو سانلا لاومأ ةيامحو نيمولظملا ديب ذخألا نم «ةرخآلا رادلل اهبلطي (نإو ءايندلل ةيالولا

 هتيالو تناكو خيشلا شغو هسفن شغو ةبحصلا دهع ضقن دقف «كلذب خيشلا ربخي لو هتين تريغت ىتمو .كلذ

 ال «ةيالولا كلت نم هلزعب هل وعدي نأ خيشلل لئاسلا وه ناكل ءريقفلا عم ًاقداص ناك هنأ ولو .رانلا ىلإ هل اداز

 .ةحلصملاو ظحلا نم هلزع يف هسفنل ىري

 ال هل هحصن لجأل ريقفلا بحصي نأ ريمألا ٍلع بجي :لوقي ىلاعت هللا همحر رينملا دمحم يديس تعمسو

 هيلع بجي لب ءاهيف هل صالخ ال ىتلا فئاظولا نم ءىش هتيلوتك .ةدسافلا هضارغأ نم ءىش ىلع هدعاسيل

 نع هفن فكي ردقي ال هنأ فرع اذإ (1 11/0 :هلزع يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتي هنأ لجو زع هثلاب خيشلا لأسي نأ

 يدي نيب كتمصاخ «يتيعر تملظ اذإ هلزع يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتت مل نإ يديس اي :هل لوقيو ءروجلاو ملظلا

 .ىهتنا ءلجو زع هللا
 اي :هل لوقي نأ ريقفلل ريمألا داقتعا ةحص ةمالع نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 كتلأس اذإو .هيف ةحلصملا يل تيأر نإ الإ يضارغأ نم ءيش يف يندعاست ال نأ لجو زع هللاب كلاسأ يديس

 نم ريمألا رثأت ىتمو .ريغ ال ينيد يف ينحصنتل الإ يديس اي كتبحص امو .هل ''عداف يودع ىلع وعدت نأ

 .ةبحصلا يف قدصلا هاوعد يف بذاك وهف هتيالو ماودو هل ديبأتلاو هيلع رصنلاب هودعل وعدي هعمس اذإ خيشلا

 نإف ءاهيف هل صالخ ال يتلا تايالولا نم ءيبش يف هتدعاسم يف ريقفلا لأسي نأ ريمأل يغبني ال :لوقي هتعمسو

 عقي ام ىريو «اهتانزاومو اهتابساحم ةدشو اهاوهأو ةمايقلا ىري هنوكل «لأس ام ىلإ هبيجي نأ هنكمي ال ريقفلا
 عضوو هريفاظأ يف صوبلا قدو تاراسكلاو عراقملاب هبرض نم ءاهنم لزع اذإ ايندلا يف ةفيظولا كلت ىلوتي نمل

 هيف ام ىلإ هبيبجي فيكف هلك كلذ ةيؤر نع ىمعأ ريمألاو ؛هغامد نهد ليسي ىتح هسأر ىلع ةأمحملا ةذوخلا

 .تعمسو:ر

 .اوعدأ 0
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 اهثدحأ يتلا ةيئاوحلا ملاظملا عيمج كرتي ناك هتيالو يف ًاريخ ريمألا ىون نإ نكلو .ىهتنا ؟ميظعلا ررضلا اذه

 هنأو .هريغ اهب ىضري ال يتلا ةقلخلاو ةمقللاب هتيالو يف عنقي نأ يوني وأ ؛هلبق ةفيظولا كلت يف هريغ (ب١107)

 .كلذ يوني نم لق نكلو .هتدعاسم ريقفلا ىلع بجو ,كلذ وحنو ءوسب هلبق يذلا ريمألا ناوعأ لباقي ال

 ءًاضيرعت الو ًاحيرص ال ملظلا تايالو نم ءيش يف مكدعاسي نأ مكخيش اولأست الو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هل دمحلاو .كلذ يف مكضراعي نأ هولأسا لب

 لوقيو ريمألا كلذ ودع هجو يف كحضي هعمس اذإ هنم ردكتي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ابر خيشلا نأ ًايناثو .ريمألا مكح تحت لخدي ال خيشلا نإ ًالوأ لوقن انأل :ةرصنلاو ةدعاسملاب كعم انأ :هل

 ؛هيلع [ىاح راصو هبصنم ذخأ يف ىعس اذإ هودع دنع هيف عفشي ريصيل هريمأل ةحلصم لوقلا كلذ يف ىأر

 ملظلا تايالو نم اهبلطت يتلا ةفيظولا هذه نيبو كنيب ةلوليحلا ىلع ةدعاسملاب يأ كعم انأ :هلوقب هدارم نوكيو

 ىلع خيشلا لمحيو لوقلا اذه لثم يف تبثي نامزلا اذه يف ريمأ لق نكل .ًامولظم وأ ًاملاظ كاخأ رصنا باب نم

 نإ |ميسال :ةدسافلا ضارغألاو ةيبصعلا نم هسفن لاوحأ ىلع خيشلا لمحي مهبلاغ لب .ةحيحصلا ضارغألا

 ولف ,ردلا ىلع شيطي نيقداصلا ءارقفلا نازيم نأ هنع باغو .وه هريمأ نود هيلإ ددرتلا ريثك ريمألا كلذ ناك

 لب ؛ةرذ رادقم كلذ يف هودعاسي مل هروجلاو ملظلا (أ71١) ةبحم هنم نوملعي مهو ؛ةنس اذك اذك ريمأ مهيلإ ددرت

 اوفرعاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .باتكلا يف ًارارم هيلإ ةراشإلا ترم امك .هنم حلصأ وه يذلا هودع عم مه

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,مكماقم نع اوعفترا دق مهنأب خايشألا ماقم

 ديفنت مدعو عروو دهز نم اهب قلختيف ,ةنسحلا هقالخأ ىلإ رظني نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 نأ امكو ءريمألل يغبني كلذكف .هودع كالبب حرفي ال خيشلا نأ امكف .كلذ وحنو هيلع ردق اذإ هودع يف هبضغ

 نممو هفرع نمت ىذألا خيشلا لمتحي اكو ءريمألل يغبني كلذكف .هبرضو هسبحو هودع لزع ىلع نزحي خيشلا

 كلذكف ءريخلا هوجو يف قافنإ ريغ نم هدنع اهعمج الو ايندلا بحيال خيشلا نأ اكو ءريمألا كلذكف ءهفرعي ال

 اوملعاف .ريمألل يغبني كلذكف «مهيلع ردق اذإ هتادعأ حماسيو حفصيو وفعي خيشلا نأ اكو «ريمألل يغبني

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ةبحصلا دئاوف مكتتاف الإو ؛هيلع اولمعاو ءارمألا اهيأ كلذ

 هتوم وأ هلزع وأ دحأ ةيلوتك ةلبقتسملا ثداوحلا نم ءىيش نع هلأسي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ريمألا هللا تقم اهبرو «ىلاعت هللا رارسأ هئاشفإ بلط نم هيف امل هعم بدأ ءوس كلذ لثم نع هلاؤس نإف ؛كلذ وحنو

 ٠١ .«ْمُكْؤَسَت ْمُكَل َدْبُث (ب1/1١) ْنِإءاَيْشَأ ْنَع اوُنَأسَت ال اوُنِمآ َنيِذلا اَيَأ ايإ» ىلاعت هللا لاق .هتيالو نع هلزعو
 نم هناسل هب قبس ام دلبلا يف هنع اوعيشي نأ ريقفلا ةعاجل يغبني ال :لوقي صاوخلا ىلع يديس ناك دقو

 مهيلع بجي لب .هيلع ًاديدش ًاررض كلذ يف نإف «نارقألا ىلع كلذب هميدقتل ًابلط هلزع وأ دحأ تومك فشكلا

 .ىهتنا ,ماعلاو صاخلل رهظيو هب ربخأ ام عقي ىتح كلذ نارتك

 ةدئاملا ١ 31١.
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 لحي ال هنإف .كلذب ملعأ هللا :لوقي هتوم وأ دحأ ةيالو نع لكس اذإ هللا همحر يفصرملا يلع يديس ناكو

 ناطلسلا تاماامل ةرم هولأسو .نظلاو سدحلاب ًائيش لوقي نأ وأ اهيلع هعلطأ يتلا ىلاعت هللا رارسأ يشفي نأ ريقفل

 يدربقأ ناكو '"'.اهرخأ ىلإ 4ءاشت نم كلما يتؤُي كلملا كلام مَُّللا لم :لاقف .هدعب ىلوتي نم نع يابتباق
 اوملعاف .حمقلا نم بدرإ فلأو رانيد فلأب ةنطلسلاب ءارقفلا نم مهرشب نم لك اودعو دق هريغو راداودلا

 .نيملاعلا بر هلل ذمحلاو ,مهددم مكتافو مهتبحص نع مكودرطالإو «ريقفلا عم بدألا اومزلاو ءارمألا اهيأ كلذ

 ءارقفلا نإف .هتبحص لوط هب نحملاو ايالبلا لوزن ىلع هسفن نطوي نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 .هاحر هيلع رودي ءالبلل ابطق راص «ةيالولا ماقم يف يلولا نكمت اذإو «ءالبلا تيب

 ًاريمأ نأ امهغلب اذإ ناكف .صاوخلا يلع يديسو ينوشلا نيدلا رون خيشلا هتبحص نع ريمألا رفني هتيأر نممو

 «لبقي ءاعد انل سيلو «نيحلاصلا نم انسل اننإف ءانع دعبلا كيلع انيأر (أ1717) :هل نالوقي امهيلإ ددرتي نأ ديري

 نم لوأ نم نحن لب .اهتاوهش يف عسوتلاو ايندلا فئاظو نم هيلع ةدعاسملا انم بلطت ام بحت ةرعش انيف الو

 نم انيلإ كددرت ةراسخ ايف ءانتبحص لاح ايالبلا لوزن نم تملس نإف .بلاقلاو بلقلاب كلذ يف كضراعي
 .ىهتنا «ةدئاف ريغ

 هقحلت هيلإ دنتسا نم لك لعج ريقفب ىلاعت قحلا ىنتعا اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخخأ تعمسو

 نع هولغشي نأ هيلع ةريغ هنم برقلا بحي مهنم دحأ ريصي الف «كلذب ًاضعب مهضعب سانلا ربخيل تافآلا
 .هئاعدو ريقفلا هجوتب ال هيف هداقتعا ةكربي كلذ امنإف «هيلإ دنتسا نمل تافآلا نم ةيامحلا تعقو نإو .هبر ةدابع

 دنتما ام هنإف ءينع دعبلا يف كلأسأو ىلاعت هلل كحصنأ انأ :لاقف ةبحصلا بلطي هيلإ ءاج ًاريمأ ةرم تيأرو

 ىلع كل بئاصملاو تافآلا قوحلا :ريمألل لوقي ناكو .تافآلا رئاس هقحلو هرايد تبرخو الإ قدصب يلإ دحأ

 ىلص هلوق كلذ يف ٍليلدو :لاق .قدصت ال تئش نإو قدصاف تئش نإف ؛يف داقتعالاو يتبحم يف كقدص ردق

 ىلإ عرسأ رقفلا نإف ءهب ىقتناف ًافافجت رقفلا دعاق ينبحت تنك نإ :هنع هللا يضر ...٠ نب بعكل ملس هيلع هللا

 الإ أريقف هتبحص يف اوقدصت الو (ب 1١/؟) ءارمألا اهأ كلذ اوملعاف .ىهتنا «هاهتنم يلإ ليسلا نم ينبحب نم

 متئش نإو ةبحصلا يف اوقدصاف متكش نإف ,مكتحصن دقو .نحملاو ايالبلا ىلع ريصلا ىلع مكسوفن متنطو نإ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاوبذكاف

 .هئاقدصأ عيمجو هلامو هجوزو هدلوو هسفن ىلع ةبحملا يف همدقي نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 .مهانركذ نم فالخب «ىلاعت هللا ءاش نإ ةرخآلا باذعو ايندلا يزخ نم هل هتبحصب هيمحي ريقفلا نأل كلذو

 لاح الإ دبعلا ىلع لزنت ال تافآلا ذإ تاهجلا رئاس نم تافآلا هب لحتف «لجو زع هبر نع ةلفغ هنوديزي مهنإف

 .ماع فلأ ةرضحلا يف ثكم ولو «ءالب هيلع لزني ال هيدي نيب هنأ ارضحتسم مادامو .هبر ركذ نع هتلفغ
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 .رأ يف ضايب



 ١ها/ ؛ ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 هيلع قفنأ ولو هل هتبحص ىلع ريقفلا يزاجي ريمأ ردقي ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 ءىث لك ىلإ هدشري نم ةأفاكم ىلع ردقي فيكو .ةيويندلا ضارغألاب لباقت ال ةرخآلا رومأ نأل ءاهرسأب ايندلا

 نيقفلا ضارغأ حجري ملأ لك لوقي قاكو ؟ةناللا هليخدي نيج همسي كبح نم هزظيي هظشالبو «ةتامجت ديف

 ايف .هبحص هنأ عقو نإو .ريقفلا بحصي نأ هل سيلف «هيأر نم نسحأ ريقفلا يأر ىريو وه هضارغأ عيمج ىلع

 .ىهتنا «ةدئاف ريغ نم هيلإ هددرت ةرثكو هبعت لوط

 نيب هعيرقتو هل ريقفلا رجز يلحتسي ال ريمأ لك :لوقي (أ1775) ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 هل نيبيو ةئيسلا هلاوحأ نم ءيش ىلع هرقي ال هنإف ؛هكلبي ''*اليل ىلوأ ريقفلا نع هدعبف «راج وأ ملظ اذإ سانلا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ىهتنا .كلهيف هفلاخيف هتعاط تحت لخدي نأ هسفن ةماهش ريمألا تعنم |برو .اهداسف

 نم هريغب عمتجي الو ريقفلا هدرط اذإ هتمدخو هباب نع حربي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 دق ريقفلا نأل هديدج يف ريخ هل [مف هميدق يف ريخ هل سيل نمو .هقح يف هخيش نم تقلا دكؤي كلذ نإف «هئارقأ

 ءارقفلل ريمألا ريخستك ءريقفلا دنع درطلا بجوي بنذب الإ ريمألا نم ردكتي الف «سوفنلا تانوعر نع جرخ
 وأ هسفن ضرأ ثرحي نأ ريقفلا عنميو .سارد وأ داصح وأ ثرح وأ اهحزن وأ رثب رفح يف هتيعر نم نيكاسملاو

 زجع نأ ىسني وأ جارخلا صقن ىلع هسبحي كلذ دعب مث ءعرزلا بوذي وأ ضرألا سبيت ىتح ًالثم هعرز دصحي

 «لامعلاو فاشكلا نع ةداع راص دق رمأ اذهو .هانركذ امم هل هريخست ببسب وه امنإ جارخلا نم ءيش نع حالفلا

 نم ًاصخش ةرم '"ترجه دقو .ةربايجلا لاعفأ نم هنأ عم ءأدبأ هنم مهير اورفغتسي ىتح ًابنذ نآلا هنودعي ال

 ينيفكي (ب 17”) :لوقيو يعفاشلا مامإلا ةرايز ىلإ درتي راصف ''"ءهملظو سانلا هريخست لجأل دادغب ينب

 هيلع !اوضرعو ًايح يعفاشلا مامإلا ناك ول :هل تلقف .يعفاشلا مامإلا ةالولا نم ينيمحي نم ىلإ دانتسالا يف

 ىلإ هتلسرأو ًالاؤس تبتكف «يلوق ىلإ غصي ملف .كلتق زاوج وأ كرايد بارخو كلزع بوجوب ىتفأل .كلاح
 ءارقفلا نم ةيعرلا رخسي برع خيش يف هنع هللا يضر انالوم لوق ام :هل تلقو «هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا ربق

 «كلذ ريغو هحمق ساردو هعرز داصحو هرابآ رفحو هضرأ ثرح يف مهمئاهبو مهدالوأ رخسيو «نيكاسملاو

 نم نزيالو «هتاعارز عيمج جارخ مهلمحيو بوذي ىتح هظفحل بهذي وأ هعرز كسمي نأ مهنم دحأ عنميو

 رهصلاو هراج نع راجلا كسميو «لينلا اهل علطي مل يتلا ضرألا نم جارخلا مهنم ذخأيو ًامهرد جارخلا كلذ

 بهنو ملظلا ةرثك نم هدالوأب ًابراه جرخو هدلب نم بحست نم نع دالبلا لهأ نم نيحالفلا داحآو هرهص نع

 لهو ؟نيملسملا ىلع اذه لثم ةيالو رمألا يلول زوجي لهف ؟كلذ ريغالو احمق الو مئاهب مه عدي ملو «نينطاقلا

 ىلع نيدسفملا ضعب هركأ يتلا سفنألا يف هولتقو ًاريزعت هوبرضو سبحلا هولخدأو هورداصو ةالولا هلزع اذإ

 .ىهتنا «ةليوز باب ىلع مايأ دعب هوقنشف «هلتقب ىتفأ دقو ةليللا كلت يف هتيأرف ؟ال مأ مثإ كلذب مهيلع له ءاهلتق

 .الثلار

 ,ةرجه :رأ

 0 لظو :رأ نمل
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 ةالصلا يف ًادرو هل اولمعو «نيساكملاو ةملظلا نم كي (أ 17 5) هللا لوسر ىلإ دنتسا نم لك يف لوقلا كلذكو

 ال هنإف لي اهبحاصل ًاعبت ةرهطملا ةعيرشلا مكحب الإ هيف نومكحي ال ءاملعلا نأل ًائيش كلذ مهديفي ال يي هيلع

 مكتيالو تناك الإو .مكخيش حصن تحت اوتبثاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .هتعيرشب الإ خزربلا يف كلذك مكحي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «رانلا ىلإ مكل اداز

 خيشلا باحصأب ةيصولا نم هتيالو لبق هب هدعو ناك اهب يفوي نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو
 مث .ناطلسلا ةهج نود ريمألا سيك ىلإ عجرت يتلا ةيئاوطا رومألا اميسال ؛ةقاطلا بسح مهنع ملاظملا فيفختو

 الإ هتعافش درت الف ''"ةاشابلا انالوم ةبترمك نوكي نأ ةعافش هدنع عفش اذإ مارتحالا يف خيشلا بتارم لقأ

 جاتحيو .يعرشلا زجعلا هتعافش لوبق نع ًازجاع نوكي نأك مولظم يف هدنع عفش ول ةاشابلا ةعافش هب درت اهيف

 راص دق كلذو .ةلودلا ناكرأ بتارم ىلع مهبتارم مدقي ىتح ءاملعلا بتارمبو ةعيرشلاب رفاو ملع ىلإ ريمألا

 .نامزلا اذه يف رمحألا تيربكلا نم زعأ

 نم دحأ ىلع نايمعلا نم وأ ءافرشلا نم ريقفلا اومظعي نأ ةيوازلا يف يدنع نيذلا ءابقنلا يف انأ تزجع دقو

 (با1١ا/5) اوقدف اهريغ وأ ةرايزلل ريقف وأ فيرش ينءاج اذإ :مهل تلقو .كلذب رفظأ ملف ءايندلا ءانبأ ةربابج

 هلجأل "يباب يلع اوقدت نأ مكايإو .هيلع ينورواشف ةالولا ةعامج نم دحأ ينءاج اذإو ءهيلإ جرخأل يباب ىلع
 ةعامج نم ًادحأ اوأر اذإف .رمألا اوسكعو يلوق ىلإ اوغصي ملف ؛مهملاو مغلا ثروت ةيويند رومأل الإ ينيتأي ال هنأل

 وأ ىمعأ وأ فيرش ءاج اذإو «نذإلا هل ذخأيل همامأ يرجي دحاو لك ريصي ركسعلا ىضاق وأ رتفدلا وأ ةاشابلا

 مهيلع بلغي الف كلذ عمو ؛مهماع لوط ظعاوملاو ثيداحألا مهعارس عم اذه .هعم مهنم دحأ موقي ال دشرتسم
 بتارم ةفرعم ىلإ ريقفلا داشرإ لبقيل ًاقذاح ريمألا نكيلف .كلذ يف رذعي نأ ىلوأ ريمألاف ءايندلا لهأ ميظعت الإ

 لما :ريمألل لوقي الف ًاقذاح نوكي نأ هل يغبني كلذك خيشلا نأ امك ءايندلا لهأ ىلع مهميدقتو ىلاعت هللا لهأ
 رضي امم كلذ نأل ءمهيلع ناطلسلا باون اهلعج ىتلا مراغملا نم مهقتعاو يتعامج ىلع تءاج يتلا تامارغلا

 .نيملاعلا بر هل دمحلاو .هب اولمعاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاق .ريمألا

 هيزاجيل الإ ةعافش طق هدنع عفشي ال ريقفلا نأ ًامزاج ًاداقتعا دقتعي نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 نم ةبرك نيعبس هيلع هللا سفن ايندلا برك نم ةبرك ىصو نع سفن نم :ثيدحلا ةرخآلاو ايندلا يف اهب ىلاعت هللا

 ْ :كيدحلا .ةمايقلا موي برك
 نم كتيعر ىلع هلخدت (أ117/6) ام عيمج نأ ملعا :ريمأل لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 حرفلا وأ مغلاو مهلا نم كيلع ىلاعت هللا لخديف ؛ةرخآلا يف امإو ايندلا يف امإ هب ىلاعت هللا كيزاجي رش وأ ريخ

 نب دمحمل انأ تلق كلذكو .ىهتنا «كتامث دعب امإو كتايح لاح يف امإ ؛كتيعر ىلع تلخدأ ام ردقب رورسلاو

 ينإَف ءربقلا لحخدت نيح وأ لزعت نأ كل هتلق ام ةفرعم يف كنيبو ينيب :هل تلقف .كلذ لثم يف فقوت هنأكف دادغب

 .اشايلا :رأ

 -للع يباب ؛ر



 ١854 © ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 ضارمألاب امإ «توملا لبق رادلا هذه يف ةالولا نم يباحصأ عيمج رهطي نأ ةباجإلا تاقوأ يف ىلاعت هللا تلأس

 ىلع راحلا تيزلاب قاشملا فلو هرافظأ يف صوبلا قدو سبحلاو برضلاو لزعلاب امإ ميكح اهيف عفني ال يتلا
 .سفنلل ًايفشتم مهيف ًاضغب ال ىلاعت هللا ةداهشب يباحصأ ريهطت يف ةبحم كلذ وحنو رانلاب هلاعشإو هرهظو هعباصأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «مكي ةمحر هنإف مكخيش نم حصنلا اوعمساو ؛هيلع اولمعاو ءارمألا اهأ كلذ اوملعاف

 هتجاح ءاضق يف ىلاعت هللا ىلإ ههجوت مدع يف راذتعالا ىلإ هجوحي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 يف كلمعتسأل كبحصأ مل ينإ يديس اي :هل لوقيف خيشلا كلذ يف لئاسلا وه نوكي نأ هيلع بجي لب ءًالثم
 هيف ام ىلإ يبدشرتو «ينيد يف يتحصنتل كتبحص امنإو ءاهريغ وأ ةيالو لوصح نم ةيويندلا يسفن ضارغأ

 .بعتلا نم خيشلا بلق (ب 17/5) حيريل كلذو .يحالص
 يف هلمعتسي نأ نع خيشلا ماقم لالجإ ريمألا ىلع بجي :لوقي ىلاعت هللا همحر رينملا دمحم يديس تعمسو

 «مهللا :اولوقف ايندلا جئاوح نم ةجاح يف مكتلأس اذإ :هل لوقي نأ هيلع بجي لب «ةيويندلا هضارغأ نم ءيش

 ءىبش لك ىلع كنإ «شاع ام ادبأ اهئبيو هنيب لحف الإو هيلع اهرسيف هايندو هنيد يف اهيف ةحلصم نالفل ناك وأ

 ١ .ىهتنا ءريدق

 نأ ريمألا ىلع بجي كلذك ءريمألا قحب ينوي ريقفلا نأ اك :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نأ ريقفلا ماقم نإف .اهوحن وأ ةيالو ةيلوت يف ةريخ هيف هل سيل ام هل بلطي نأ هفيلكت مدعب ريقفلا قحب ينوي
 ءايندلا يف هنم ردكت نإ ريمألا نأ ملعيو «هترخآ وأ هايند يف ررض هب هل لصحي امم هبلط ءيش لك يف ريمألا ضراعي

 اهيأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ءلاوهألا نم كانه امو باسحلا ةدش ىري نيح «ةرخآلا يف كلذ ىلع هركشي فوسف

 دمحلاو «ناتسراييبلا يف نيميقملا نيناجملاك هدنع مكنإف .مكلقع ةرئاد تحت نوكي نأب خيشلا اومزلت الو ءارمألا

 .نيملاعلا بر هلل

 نإف «هراد لوخد نم هعئميو خيشلا ىلع ركني هآر نم لك رجيم نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ىلع هلمحو خيشلا ضرع يف عوقولا نع كفني ال ودعلا نأل «خيشلاب ريمألا عافتنا مدع بابسأ ربكأ نم كلذ

 ""ريمألل ودعلا اهاكح يتلا صئاقنلا كلت تلكشت اهبرف .وه هلاح ةروص وه امك «ةدسافلا (أ177) لماحملا

 عفن لطب «كلذ لثم ىلإ ريمألا لصو اذإو .ردقي الف «هلاب نم اهدوهش عفري نأ دارأ مث «ريمألا يأ هنهذ يف

 دادغب ينب بيب لخدي ءادعألا نم صخشب تيلتبا دقو .هداقتعا ةلكاشب الإ هلباقي ردقي ال هنأل «ريمألل خيشلا

 حلاصلا خألا الإ هتنتف نم ملس امو .مهنم دحأ دنع صيقنتلاب يركذ نع كفني الف «عرولاو دهزلا مهل رهظيو
 نأ هلضف نم هللا لأسأف .يقح يف ةدحاو ةملكل يغصي داكي الف ؛هنم هرذح ذخأ هنإف ,دامح نب نسح ريمألا

 داقتعالا هقزريو ءصخشلا كلذل ودعب سيل صخش ىلع هعمجي وأ ريخلا هلو يل لصحي ىتح هيلع كلذ ميدي

 يأ ىلع مهل ريخلا لوصح مهباحصأل نيقداصلا دوصقم نإف .نيمآ هيدي ىلع هجئاوح ءاضق هل لصحي ىتح هيف

 .ودعلل ريمألا :ر
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 اهيأ كلذ اوملعاف .قدصلاب مهطلاخ نم كلذ فرعي !ى ءمهريغ وأ مهيدي ىلع كلذ ''”ناكأ ءاوس ناك هجو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءودعلا كلذامإو خيشلا امإ مكسفنأل اوراتخاو .مكخيش ىلع طحي نم اورذحاو ءارمألا

 نم بوتي نأ دعب الإ هبيصت يتلا دئادشلا يف هتلمح ريقفلا لمحبي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 رصملا ذإ ءيعرش (ب97١) قيرط ريغب ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا يف هخيش بعتي اليل هنم ىلاعت هللا هملعي بنذ لك

 هلثم قحتسي امنإ :ةلمح هل لمحي نأ لقاعل حصيال دالبلاو دابعلا ملظو طاولو انزو رمخ برش نم يصاعملا ىلع
 يف ءاسأ دقف ؛:ةيصعم ىلع رصم وهو جئاوحلا نم ةجاح خيشلا فلك ريمأ لكو .هتروصل خسملاو هب فسخلا

 يلع بوتي نأ يل ىلاعت هللا لأسا يديس اي :خيشلل لوقي نأ ريمألا ىلع بجاولا ناكو .ًأططش هفلكو هخيش قح
 .يتلمح لمحت نأ كل حصيل اهيلع رصم انأ يتلا بونذلا نم

 نع ًابئات نوكي نأ ةبيصم هب تلزن اذإ ريمألا ىلع بجي :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 دعاسيل «راهنو ليل يف اهنم دحاو بكوم نع بيغي ال ةيهلإلا بكاوملا عيمج روضح ىلع ًابظاوم «تالزلا عيمج

 عماجيو برشيو لكأيو بعليو '"'وهلي ًالفاغ نوكي نأ هل يغبني الف .وه هتلمح ةلاصألاب يه ذإ ةلمحلا يف هخيش
 نم هيف ام ىفخي الو ءميظع لهج كلذ نإف .يتلمح لمحي خيشلا نإ :لوقيو همعو هبرك مايأ نيتاسبلا يف جرفتيو
 معنلا تراص يتلا مايألا هذه يف اميسال ءاهدوع مدعو اهليوحتو معنلا لاوزل بجوملا خيشلا عم بدألا ءوس

 .اهركشب اهياحصأ مايق مدع ةهج نم لاوزلل ةضرعم اهيف
 ًاليمج مكل فرعي ال ريمأ ةلمح يف اولخدت نأ مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش ناكو

 الو مون الو برش الو لكأب أنهتي ال مكودع ريصيف ءاهيف (أ10//) مكذعاسي الو ةلمحلا يف مكيلع دمتعي وأ

 لكأي مل بلكلا ناك ةلمحلا بحاصو ءأران وشحم هنأك همسجب سحي وأ «راهن وأ ليل يف ضرألا ىلإ هبنج عضي

 :نيتيبلا نيذه دشني ام ًاريثك ناكو .ًانيجع هل

 ِهِْيَخِب ٌروفأ ال ْنَم لَع امومه ٍةهلِنَلَو موي لُك يبق لمح
 ِهِرْيَغ باوُنَأ ٍضيِْنَت يف َدَهْجَيِل ُهَهْجَو يسمشلا يف راصلا دّوَس اك

 .سانلا ةليمج نم هسفن قتعيو هسفن ةلمح مكدحأ لمحي الاجر اونوكو ءارمألا '""[اهيأ] كلذ اوملعاف .ىهتنا

 نأ مكايإو .مدق ةيلوجرلا ماقم يف هل سيل ءءاسنلا نم دودعم وهف .هسفن ةلمح هلمحت ىلع ردقي ال نم ناك نإف

 نإف «هتلمح لمحي نأ خيشلا نم بلطيو رمخلا برشو طاوللاو انزلاك بونذلا نم ًائيش ًابكترم مكدحأ نوكي
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «لجو زع هللا ةاضرمل ايدقت مكنم أربتي نم لوأ نم خيشلا لب .رورغو لهج كلذ

 مل مويلا سانلا بلاغ نإف .هتلمح لمح اذإ هليمجو هلضف ىسني ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 عفري ريقفلل ًاعضاخ ًاليلذ مهدحأ يتأيف .مهئاخرو مهتيالو مايأ مالكو مهتارورضو مهزع مايأ مالك ءارقفلا عم

 .ناكتر

 .اوهلي:ر
 .أ شماه نم ةدايز «اهيأ»



 ١51 8 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 سأر لخديف .مكمادخو مكلايع ةلمج نم دودعم نإف :ىلاعت هلل يتلمح لما يديس اي :لوقيو هسأر ىلع هليذ

 هبرك لازو تيضق اذإ مث .ريمألا كلذ ةجاح ءاضق يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتيو بارجلا جذاسلا (ب 10/1) ريقفلا

 «ءارقفلا نم مكتلمح لمح نم ةليمج اوسنت الو ءارمألا اهأ كلذ اوملعاف .هفرعي مل هنأك ريقفلا لضف يسن .همهو

 ىلاعت هلوقب ًاروفك هاسو همعن يسن نم خبو دق ىلاعت هللا نإف .معنلل نيرفاكلا نم ال نيركاشلا نم اونوكو

 ””4اروُقُك ناَسنإلا َناَكو مُتضرعأ ّدبلا َلِإ مكاَّجَن لف ُهّيِإ اَِّإ َنوُعْدَت ْنَم لَض ٍرْحَبْلا يف ٌرُملا ٌمُكسَم اًدِإَول
 :هلوق برغملا دالبب بوذجملا سورع نب يديس دشنأو .ةيآلا رخآ ىلإ

 يواهملا ٍروحُب يف ادَغ ُءاَنْعَرَر ليم ْنِم ْمَك
 كارد لقط ا ١ د27: مف
 يوادملا ليمج ىسني أَربي نيج لتبملاو

 يذلا تقولا نع اهتقو أطبأ مث ةيالوب هدعو اذإ هيف هداقتعا لزلزتي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 «ظوفحملا حوللا نود احول نيتسو ةئامثالثلا تابثإلاو وحملا حاولأ هرصب حمطم نوكي دق خيشلا نأل ءاهنيع

 دعب كلذ احم احل ىلاعت هللا نأ مث .ًاقدص الإ ةيالولاب هريمأ دعو نيح وحملا حاولأ يف ىأر ايف .وحملا نع ينعأ

 هربخأل هنع خيشلا لأس ناك ريمألا نأ ولو ؟قاب وأ ريغت وه له :رمألا كلذ نع ريمألا هلأسي مل «ريمألا هرابخإ

 لاح يفو '"؟تابثإلا لاح يف «نيلاح ا (أ 178) يف قداص هنأ لاحلاو باصن خيشلا نأ نظف «هلأسي مل هنكل هريغتب

 :هل انلق ؟هبلق نم هاري وأ هاريف هيلإ هرصبب قرخي له ظوفحملا حولل ريقفلا ةيؤر ةروص ام :لئاق لاق نإف .يفنلا

 ام فرعي ريصيف «تايلفسلاو تايولعلا نم هلباق املك هيف مستري ةآرم راص ىلجنا اذإ بلقلا نأل هبلق نم هاري

 .نيفراعلا نيب فورعم وه [ى اهلهأ تافصو تسلا تاهجلا لاوحأ نم كلذ ريغو ةيوامسلا حاولألا يف بتك

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هنع اودعبا الإو مكخيش عم بدألا اومزلاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف

 دصقي نأ الإ مهللا هعم ًابدأ هسوبلم نم ًائيش هسبلي نأ هنم بلطي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ريمألا دصق اذإ ام فالخب ءهب سأب ال اذه لثمف .هيلع سوبلملا كلذ ماد ام تافآلا نم ظفحلاو كربتلا كلذب

 تمسق ةيالولا كلت نوكت ال دقف .هل فيلكتو خيشلا عم بدأ ءوس كلذ نإف ًالثم ةيالولاب ةراشبلا كلذب

 مرحي ابر لب «هب ءافولا خيشلا مزلي ال امب بلقلاب ولو خيشلا بلاطي ريمألا ريصيف «هيلع ةعبت اهيف نوكي وأ هل

 .كلذب ءافولا هيلع

 ناك نإ الإ ريقفلا بايث نم ًائيش سبلي نأ ريمألل يغبني ال :لوقي هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو
 وأ بونذلا (ب1078) نم ءىئثب ًاخطلتم ناك نإف .ةحلاصلا لامعألا ةرثكو بونذلا نم ةراهطلا يف همدق ىلع

 اك ؛كلذب سوبلملا يأ هررضتل همسج ىلع هعضي ال نأ سوبلملا كلذ عم بدألا نمف «ريقفلا نم ًالمع لقأ

 كازج ال :لاقو ريقفلا ىلإ بوثلا ءاجف «هبايث نم ًابوث ًاريمأ ريقف اسك دقو .باتكلا يف ًارارم هيلإ ةراشإلا ترم

 ًافقاو هاري دحأ داكي الو اهتاقوأ نع تاولصلا جرخي وأ طوليو ينزيو ركسي صخشل ينتوسك ءأريخ ينع هللا

 .3ا/ل فارمإلا

 .تاشلادر



 ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع خيشلا تا

 ريمألل يغبني ال هنأ ملعف .ىهتنا رهش اذك اذك كل ًابحاصم تنك نأ دعب هبر يدي نيب بكاوملا نم بكوم يف

 ًائيش ريمألا اسكو ردقملا عقو نإ مث .كلذب خيشلا هأدبي نأ الإ هوجولا نم هجوب خيشلا سوبلم نم ءيش بلط
 «ريمألل هكلمي مل هنأل «هتبه يف ًادئاع نوكي الو هل هدر بدألا نمف «يناث هنم هبلط مث هتيالوب ةراشبلا هنم مهفي

 مث ؛حداملا ىلع وأ ًالفط نتخ اذإ نيزملا ىلع علخت يتلا ةعلخلا ريظن هيلإ عجري مث ءألثم ةيالولاب ةراشب كلذ اهنإ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هب اولمعاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .ايندلا نم ءىثب هنم اهنوعجرتسي

 حلاصلا دلاولا رطاخ ريغت نم فاخي اك هيلع هرطاخ ريخت نم فاخي نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو
 «خايشألا هب حرص امك نيطلا ثيح نم دلاولا قح نم دكآ داشرإلاو حصنلا قيرط يف ناسنإلا خيش قح نأل ؛هيلع

 ول ودع لوق ىلإ ءاغصإلا نم ريمألا رذحيلف (أ17/9) .نيطلا دلاو ءاعد نم ةباجإلا ىلإ برقأ هئاعد نإ :اولاقو

 يف لبقي ءاعد هل ريصي ال ىتح كخيش يف كتديقع فلتي نأ ديري ناسنإ ةروص يف ناطيش هنإف ءههخيشل دسح

 كيلع ىقبأ وه الو «كتالمح لمحيو كداشرإو كحصن يف كخيش ماقم موقي ردقي ودعلا كلذ الف .كحلاصم

 لوخد نم '*نمؤي الف .كل عفن هيف هريغ اخيش كلادبتساو كخيش ةقرافم ريدقتب مث .كخيش يف كداقتعا

 «لوألا كخيش ىلع تبئاف .اذكهو هيف كتديقع فلتي ىتح هل صيقنتلاو طحلاب كيلع ًاضيأ ناطيشلا كلذ

 ىلع كتءاج تناك يتلا معنلا لاوزب كيلع اعد امبرو .لوألا يعادلل مكحلا نإف ؛هعم كتبحص دهع ضقنت الو

 .كدنع نم اهحاورل اببس نوكي كلذكف كيلإ اهئيجمل يبس ناك |مكف «هنم ىلاعت هللا باجتساف «هيدي

 نأ دعب الإ ريمأ ةبحص يف اولخدت نأ مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو

 ءادعأ لوق عمس اذإ هنأل ءاهيف عفن ال مكتبحص الإو ءذساح الو ودع لوق مكيف عمسي ال هنأ هيلع اوطرتشت

 يف سانلا لزي ملو :لاق .هبحاص نم !مكنم دحاو لك عفن لطب هتديقع تدسف اذإو ؛هتديقع تدسف هيف ريقفلا

 لبقيل ريمألا دنع ضعبل مهضعب حيرجت كلذ مزال نمو «رباكألاو ءارمألا ةبحاصم ىلع نوما زتي رصع لك

 نيع يف مهئاردزاو نيقيرفلا ةمرح ةلق ىلإ هاخأ دحاو لك حيرجتب رمألا لحنيف (ب 17/9) «مهنارقأ نود مهيلع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاوحلفت هيلع اولمعاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .ريمألا

 باب هل حتفيل امإ كلذو ءاهيف عقي يتلا بونذلا نم ًاينذ هنع متكي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 اهيف يتلا ةمعنلا كلت لاوز ناك اهبرو .كلذ وحنو ةبوقعلا ليجعت مدع وأ ةرفغملا هل ىلاعت هللا لأسيل وأ ةبوتلا

 هيف خيشلا ةعافش وأ ةبوتلا دوجو ىلع ًاقلعم ةمعنلا كلت ماودو «بنذلا كلذ نم ةبوتلا مدع ىلع ًاقلعم ريمألا

 ركذ نم يحتسي الو .لاح لك ىلع هل عفان هبنذب خيشلا همالعإف «ةبوقعلاب ةلجاعملا مدعو ةرفغملاب هل هئاعد وأ

 نوردزي الف قلخلل ًانطاب ريذاعملا ةماقإ مهنأش نم خايشألا نإف .هسفنل شاغ لهاج لك الإ خيشلل كلذ لثم

 كلذ اوملعاف .مربملا ءاضقلا دري دابعلا نم ردقي نمو «ةرفغملاو ةبوتلا هل ىلاعت هللا نولأسي امنإو «بنذب ًادحأ

 هللا لبق اهبرف «ةليلو موي لك هيلع مكتبحص اوضرعاو بونذلا نم ًابنذ مكخيش نع اومتكت الو ءارمألا اهيأ

 .ر شماه نم بيوصتلاو ؛كيلع نمي الف:أ ""*



 ١57 8 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 «داهشألا سوؤر ىلع مكتحيضف نمو ةمايقلا موي باسحلل فوقولا نم مكحارأف رادلا هذه يف مكيف هتعافش

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 هتيالو لبق هيلع (أ180) ىلاعت هللا دهاع ناك |مب لمعلاو قدصلا ماود ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 كلذ يف قدصلا كحمو .مهتلاو مئارجلا يف مهلاومأ بهن مدعو «ةيعرلل صلبلا مدعو «ةيئاوه ا لاظملا فيفخت نم

 ترثكو هلام داز ىتمف .هتيالو لبق ناك ام ىلإ ةبسنلاب لاملا ليلق ةيالولا مايأ ريصيف «لام اذ ةيالولا لخدي نأ

 تداز ىتمف «هبيلاودو هتاعارزك ةداتعملا هباسكأ ين لوقلا اذكو .دهعلا ضقان بذاك وهف ؛هليخو هلامجو همئابم

 مهنزو نم ةيعرلا قتعيو «مهعم ةقباسلا مهدئاوع مكح ىلع ةالولل اهءاطعإ كلذب دصقي نأ الإ بذاك وهف
 هتيالو مايأ هبيلاودب اهبستكا] يتلا هلاومأ تراص ول لب ؛هقدص يف حدقي الو هنم عنمي ال اذه لثمف .اهنم ًائيش

 .كلذ يف هيلع جرح الف «هتيعر نع ةالولل اهعفديل هتيالو لبق تناك "'"[يتلا هلاومأ فاعضأ

 ريصيو هتيال و مايأ رقتفي نأ لداعلا ريمألا ةمالع نم :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انالوم تعمسو

 ءاضقلا يلو نم :لاق هنإف .يضاقلا يف هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا هلاق ام ىلع أسايق اهلبق ناك امم قيضأ هلاح

 ايندلا ذخأي نأ ىلإ جاتحيف «هتشيعمب موقي ءاضقلا عم ةفرح فرتحي غرفتي ال هنأل يأ .ىهتنا ءصل وهف رقتفي لو

 .ىهتنا ,ةوشرلا هذخأ مدعو هتفع ىلع لد .ءاضقلا لبق هيلع ناك امع رقتفا اذإف .ماكحألا ىلع

 داكي الف .ةوشرلا ذخأو صليلا نم (ب80١) يضاقلا وأ ريمألا ملس اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر هتعمسو

 :ك هلوق نم كلذ يف درو ام ىفخي الو .مهجئاوح ءاضق لجأل هل سانلا اهيدهي يتلا ايادحلا ذخأ نم ملسي

 دئاوعلا ىلع لومحمف ءابيدي نيب ةيدهلا ةجاحلا ءاضق حاتفم :اهنع هللا يضر ةشئاع لوق امأو .لولغ لامعلا اياده

 .ىهتنا ؛ةيعرشلا ال ةيفرعلا

 ناطلسلا لام يف لماعلا وأ فشاكلا وأ برعلا خيشل سيل :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 .لوألا نامزلا يف ناك يذلا فرعلا مكحب طقف هتلاعج رادقم الإ مهريغو نيحالفلا نم هعمجي يذلا لاملا نم

 ناك نإف ءائيش هبئان وأ ناطلسلا هل نيعي مل نإ اذه .ميرحتلا ديدش مارح وهف «ةروكذملا ةلاعجلا ىلع داز ام امأو

 لالحلا ةيناطلسلا لاومألا نم هريغو جارخلا عمجي يذلا ريمألل زوجي الو :لاق .رهاظ وهف ًائيش كلذ يف هل نيع
 ناطلسلا سفن نإف ءًأيرك هومسي ىتح هفويضلو هلايعل هتيب يف اهب طسبتي نأ الو ءًارعاش الو ًالئاس اهنم يطعي نأ
 هيلع توطنا ام هسفن مكدحأ شتفيلو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .هب عمس ول كلذ لثمب حمست ال دق هبئان وأ

 ءارعشلا حدمب رارتغالا نم رذحيلو ءاهقحتسي ال نم ىلإ اهعفدو لطابلاب ةيعرلا لاومأ ذخأو ملاظملا نم هتيالو

 :رئاسلا لثملا يفو .لالح نم ناك اذإ الإ دمحي ال مركلا نإف .مركلاب رهتشا اذإ مهريغو فويضلا نم هل

 يقدَصتَت الَو نْرَب ال ِكَنْيَلَف هجر دك ْنِم مانيلا ٌةَمَعْطُمَو )18١(

 لبق دمحم ةاشابلا هب هبتاع ام ةلمج نم ناك «مركلاب ًأاروهشم ناكو «لتقلل دادغب نب رماع ريمألا اوكسم املو
 «لوألا ليللا كلت يضمي نأ ىلإ برغملا نم كاصع ىلع كفوقوو ؛ناطلسلا لام يف كطسبت رماع اي ركذتأ :هلتق

 .ر نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
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 نم كلذ نأ ملعت امأ ؟براحم اوشع اياطعلا برع اوشع نيحالفلا اوشع ةينالفلا برعلا اوشع :لوقت تنأو

 .هتوم لبق هللا همحر هب ينربخأ اذكه ؟ناطلسلا لام

 بكارملاو براشملاو لكآملا ىلإ طسبتلا ريمألا ىلع مرحي :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 بسني نألو .فورعملاب الإ هيف فرصتلا هل زوجي ال «ميتيلا لامك هدي تحت ناطلسلا لام نإف .اهريغو حكانملاو

 نع اوففعتو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .عرشلاب ديقتم لك دنع مركلا ىلإ بسني نأ نم ىلوأ هتيالو مايأ لخببلا ىلإ
 «لاح نسحأ ىلع مكدحأ توميو مكتيالو مودي كلذب نإف «ةقلخلاو ةمقللاب اوضراو مكدهج مكتيالو لام

 عيمج اوبهنو ًالكنشم وأ ًاقونشم تام اهبرو هلزعب ةالولا عرست كلذب نإف «ناطلسلا لاهب مركتو طسبت نم سكع
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .مهريغو رمع نب دالوأو دادغب ينب يف دهاشم وه !ى .هماطح

 ترم امك ءاهبلطي ةفيظو (ب١8١) يف هتدعاسمب هل ضرعي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 كبلق بعت ال نأ ىلاعت هللاب كلأسأ يديس اي :هل لوقيو خيشلل حرصي لب .باتكلا اذه يف ًرارم هيلإ ةراشإلا

 نأ كلأسأ امنإو .كيلإ يددرت ةرثك لجأل يمصح نود ةينالفلا ةفيظولا يف يتيلوت يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا يف

 نإف .كدابع رئارس ملعت كنإف .كملع هب قبس ام بسح ىلع كدالبو كدابعل نيلجرلا ريخ لو مهللا :لوقت

 .ىلاعت هريغب لغتشي نأ هيلو بلق ىلع ةريغ هتجاح هللا ىضقف ءريمألا يف ةبحم دادزا كلذ لثم عمس اذإ ريقفلا

 هيلإ درت اذإ ريقفلا نأ دقتعي سانلا بلاغو .ليلق الإ هفرعي ال بيرغ قلخ وهو «ىلاعت هلل دمحب ًائاد يأد اذهو

 ريمألا ماعط نولكأي نيذلا نيباصنلا نأش وه انإ ءريقفلاب نظ ءوس كلذو .همصخ نود هفص نم ريصي ريمأ

 اوملعاف .ريمألا كلذ اضر عم ال هللا اضر عم رئاد وه !منإف .كلذ نع ًاففعتم ناك نم امأو .هاياده نولبقيو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ""[ىلاعت هللا رونب مكل رظنيل ىلاعت] هلل خيشلا اوبحصاو ءارمألا اهمأ كلذ

 راهظإو بلق راسكتاو "سفن لذب الإ ةجاح ريقفلا نم بلطي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ريقفلا مهدحأ لمعتسي |برف .نامزلا اذه يف ءارمألا بلاغ لاح سكع .ةجاحلا كلت ءاضق يف ريقفلا ىلإ ةقاف

 .كلذل ريمألا قاقحتسا مدعل هيدي ىلع اهؤاضق رسعتيف «هانركذ ام (أ187) دضلاب وهو هتجاح ءاضق يف

 لذلاو كلذ يف هيلإ ةجاحلا اورهظأف ةجاح ريقف نم متبلط اذإ :لوقي هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 مهب ثاغتسا اذإ نافهللا جئاوح ءاضقل مكسفنأ اوبصن !نإ ءارقفلا نإف .مكتجاح يضقيل هيدي نيب ةنكسملاو

 .هنم كلذ اولبقو رارطضالا رهظأو

 ءارقفلا فقوو ةجاح يف ءارقفلا لأس اذإ ريمألا بدأ نم :لوقي ىلاعت هلل همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ""اوناكأ ءاوس مهعم ركذي نأ ىلاعت هللا نوركذي مهو لخد اذإ كلذكو .مهدحأك مهنيب فقي نأ هل نوعدي

 اطولخم هنوكل برقأ مثإلا ىلإ وه لب هيف باوث ال يعيبط كلذ نإف .ءايحلاب للعتي الو نيفقاو مأ نيسلاج

 .سفتلا :ر

 ءاوناك :ر
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 عيمج يف تيأر امو ؟مهيلإ ًاجاتحم نكي مل اذإ هربكت فيكف ءارقفلا ىلإ جاتحم وهو هربكت اذه ناك اذإو «ربكلاب

 لخد ام .يلبقلا هجولاب رمع نب روصنم ريمألا نم ًاصلاخ ءارقفلا عم ًاعضاوت رثكأ ينوبحص نيذلا ءارمألا

 ايندلا يف هتجرد عفري نأ ىلاعت هللا لأسأف .ًادعاق وأ ًئاق انعم ىلاعت هللا ركذ الإ ىلاعت هللا ركذن نحنو طق انيلع

 ٠ .نيمآ نيمآ نيمآ ةرخآلاو

 متنأو هتجاح ءاضق ريقفلا نم اوبلطت نأ ءارمألا اهيأ مكايإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 مكلذ لاح يف الإ ىلاعت هللا دنع مكتجاح يغقي ردقي ال ريقفلا نإف «ةيتوربجلاو ربكلاب نوفصتم (ب1457)

 نيح لينلا مهل علطي نأ هولأس امل هموق ىلع ةيبوبرلا هاوعد عم نوعرف قذح ىلإ "''اولمأتو :لاق .مكراسكناو

 سيل ةبرخ لخد مث ,حومسملا سبلو هسأر فشكو جاتلاو "بايثلا علخ فيك «هداعيم يف ءافولا نع فقوت
 عم هئاعد ىلاعت هللا باجأف .يموق نيب ينرتسا بر اي :لاقو هسأر ىلع دامرلاو بارتلا عفرو هللا الإ دحأ اهيف

 هئايربك ةفص عم فقو ناك نوعرف نأ ولو .داتعملا ءافولا لصح '"[و] ةليللا كلت يف لينلا هل علطأو «هرفك

 سيل رافكلا ءاعد ىلاعت قحلا ةباجإ نأ عم .هئاعد باجأ ىلاعت قحلا ناك امل ؛هنأش ولع ةيؤرو هنايغطو هتوربجو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هب اولمعاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .مهل جاردتسا كلذ |منإو «هيلع مهتماركل وه

 نأ امكف هل اهركذ مدعب خيشلا نع هدئادشو هتامهم بلاغ لمحي نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 حيبقو .هقحب ءافو هسفن نم رثكأ خيشلا ىلع قفشي نأ ريمألل يغبني كلذكف «هسفن نم رثكأ هيلع قفشم خيشلا

 الو راهن الو ليل يف ضرألا ىلإ هبنج عضي الو برشي الو لكأي ال ريقفلا ريصيف هتلمح ريقفلا لمحي نأ ريمألا ىلع
 ىلع (أ187) لئالدلا ربكأ نم كلذ نإف .بعليو كحضيو عماجيو برشيو لكأي ريمألاو .هتليلح نم برقي

 مهضعب تيأر لب .لاجرلاب هنم '"؟هبشأ ءاسنلاب وهف ًاماعط اهل قاذ الو ةحئار ةيلوجرلل مش ام ريمألا اذه نأ

 .لهجلا بتارم ىلعأ نم كلذو ءينع لمحي يخيش :لوقيو رمخلا برشيو طوليو ينزي ريصيو هتلمح هخيش لمحي
 نم ًائيش لوانتيو هتلمح هخيش لمحي نأ ريمألل زوجي ال :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ًالضف حتفلا ديرملا ىلعو ةلمحلا خيشلا ىلع رسعي عامجلا يف ركفتلا نأ اوركذ لب «عامجلا اميسال ايندلا تاوهش
 اذإ ,دادغب ينب ةلمح نم ةلمح لقثأ تيأر امف «ةالولا نم ريثك قلحخ ةلمح تلمح دقو .ىهتنا ؛لعفلا يف عوقولا نع

 ردقي مل «هتيعر ىلع قفشي ناك مهدحأ نأ ولو .مهتيعرل مهملظ ةرثكل كلذو جربلا يف سبحو مهدحأ لزع
 ءاهل ًابلاط ناك نإ هتيالو لوصح ىلعو ءايلوتم ناك نإو هتيالو ماود يف سنألاو نجلا هدعاسلو هلزع ىلع دحأ

 تدكف «ةعمج ةليل ناكو «لزع امل يدلكيك ريمألل ةلمح ةرم تلمح دقو .اهل وه ىعسي امت رثكأ هيلإ ةيالولا تعسو

 .نيمآ نيمآ :ر

 .اومأت هر

 باث : د

 .ققحملا نم ةدايز

 .برقأ :ر

 نيل
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 هفلح هتلمح يف لوخدلا ىلع يل ثعابلا ناكو .ةلمحلا كلت لقث ىلع '*ةدايز ةعمجلا ةليل يلجتلا لقتل كلهأ نأ

 .هتيالو ةدم ةقلخلاو ةمقللاب عنقيو «هتقاط بسح هميلقإ يف يتلا ةيئاوهلا لاظملا فمخي ىلوت نإ هنأ ميظعلا هللاب يل

 (ب187) «يلع هتلمح هللا ففخل اقداص ناك هنأ ولو .هتلمح تلقث كلذلو ايندلا ةبحم نم ءيب هتين يف ناك هلعلو

 اوملعاف .هتين داسف كلذ نم مزلي الف .مهلاعفأ ءوسل مهنع فيفختلا نوقحتسي ال هتيعر نوكي نأ الإ مهللا

 يف لدعلا ةبحمو قدصلا نم هيلع وه امل هتلمح لمحي دحأ ىلإ مكدحأ جاتحي ال ًالاجر اونوكو ءارمألا اهيأ كلذ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هتيعر

 رظني هنأب همهتي الو نهعم هسولجو هلايعب خيشلا عامتجاب حمسي نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 شحاوفلا نم ءيش يف عوقولا نع ظفحلا ىلاعت هللا ءايلوأ يف بلاغلا نإف «أباش ناك ولو ةوهشب نهادحإ ىلإ

 ةمرحك خيشلا ةمرح نأل هل ًاخيش هذختي نأ هل سيلف هلايع ىلع خيشلا نمأي مل ىتم ريمألا نأ ملعف .اهتامدقمو

 تناك نإو ءخسف وأ توم وأ قالطب اهقراف يتلا هخيش ةأرما جوزتي نأ ديرملل ءالعلا ضعب هرك كلذلو .دلاولا
 ةبحصب ىلع ىلاعت هللا نم دقو .ىلاعت هللا دنع ىضرأو ًابدأ هلعف نوكي حابم لك ام نكل ءكلذ تحابأ ةعيرشلا

 دمحب نكلو .تاردخملا مظعأ نم مهنوك عم ينم ال مهنم بلطب مهلايع ىلع ينوعمجف «دادغب ينب نم ةعامج

 عم ةباحصلا قح يف ىلاعت هلوقب ًالمعو ؛نهجاوزأ عمو نهعم ًابدأ عناقملاو رزألا يف نهصاخشأ ىوس رأ مل هلل

 .قسنلا رخآ ىلإ ”64 باج ِءاَرَو ْنِم نُموُلَتْسَفًاعاَنم َنُموُمتْلأَس اًذِإوإ هلي يبنلا جاوزأ
 هتامارك ترثكو هتجرد (أ185) تعفترا ولو ريقفل سيل :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 بحاص ناك |مبرف خيشلا امأ .ًالالح ناك نإو ءناطلسلا وأ هخيش ةجوز نع ًالضف ريمأ الو خيش ةأرما جوزتي نأ

 طخب نيدم يديس باحصأ ذخأ يميوشلا دمحم يديسل عقو (ى «تارف اهب هنعطف ةبرحب همانم يف هءاجف «لاح

 جوزت نم ءاملعلا ىتفأف .نانع نب دمحم يديسل عقو اكو «بوذجملا نيدلا باهش خيشلا عقو اكو ءمسقملا

 قحلا ذخأ |برف ناطلسلا امأو .اهجوز عم ةجوزلا لتق مهضعبو مهولتقو مانملا يف مهونآف «زاوجلاب مهءاسن
 جوزتملل ررضلا لوصح تملع دقف .ملاعلا ىلع ًاكلمو ًاناطلس ناك هنوكل هدعب هشارف ئطو نمم هقح هل ىلاعت

 ياب ناموط ناطلسلا ةأرما يلواحلا يبرغملا دمحم خيشلا جوزت املو .لاح لكب كولملاو ءارمألا وأ ءايلوألا ءاسنل

 يعدي نمب قيلي فيكو «بدألا ءوس تاقبط ىلعأ نم اذه :لاقو ,صاوخلا يلع يديس ىلع كلذ ربك ؛هتوم دعب

 نيدلا لالج خيشلا خيش يبرغملا دمحم يديس نع باتكلا يف انمدق دقو .ىهتنا ؟كولملا شارف أطي نأ كولسلا

 كو هللا لوسرل ةصيصخ هذه :لوقيو هدعب نم هئاسن جوزتب هباحصأ رمأي ناك هنأ ىلاعت هللا مهمحر يطويسلا
 «مكخيش عم بدألا اومزلاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .دهشم لاجر لكلف .ىهتنا ءاهيف هتكراشم بجي الف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءيعرشلا (ب185١) هقيرطب هب عامتجالا نم مكءاسن اوعنمت الو

 :ةايززأ 3“

 .077 «بازحألا



 /١51 8 ءارمألا ةيحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 '""هنأل هولزع اذإ هيلإ هتفيظو در يف هدلب ةالو هل ملكي نأب هفلكي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 باحصأ ةطساوب نوكت نأ نم دب الف «ناطلسلا ةرضح نم تجرخ ةيالو لك نأ ملعي خيشلا نإف .ديفي ال دق

 كانه نم تلحنا اذإف «ناطلسلا باب نم ةدقعلا لحي ىتح خيشلا ىلع ريمألا ريصيلف .ناطلسلا دلبب ةبونلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاهباوبأ نم تويبلا ىتأ نم لقاعلاف ءانه نم تلحنا

 اذه فئاظو نم ءيبث ةيلوت يف هتدعاسمب هبلاطي الف «بدألا موزل ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 عراشلا هنع ىبت ام لعف ىلع ريمألل ةناعإ كلذ يف نأ ملعي خيشلا نإف .روجلاو ملظلا نم ملسي ال يذلا نامزلا

 نم اهتيطعأ نإو ءاهيلإ تلكو ةلأسم نع اهتيطعأ نإ كنإف «ةرامإلا لأست ال :ةرمس نب نمحرلا دبعل لَو هلوقب
 ريصي مث .هنع يب: ام لعف ىلع ًادحأ نيعي نأ خيشلا يديس نع ًالضف لقاعل يغبني الو .اهيلع تنعأ ةلأسم ريغ

 جارخلا ليصحتل ًامازتلا تناك نإو «قح ريغب سانلا لاومأ ذخخأ نم ةيالولا كلت يف لصاحلا مثإلا يف هل ًاكيرش

 .هلاح عستي ىتح ةليل ءاشع كلمي ال يذلا حالفلا ىلع ربصي ردقي الف «ناطلسلا ةهج نم هريغو

 ورمع دعب رصم ةرامإ هالو امل باطخلا نب رمع ىلإ (أ186) رصم جارخ يف ةدايز دايز نب هللا دبع لسرأ دقو

 ءاذه لثمل كانيلو ام :هنع هللا ىضر رمع هيلإ لسرأف .ةبحملا ةدايزو رمع دنع ةوظحلا كلذب بلطي ءصاعلا نب

 تلصو ام كنأ ملعن نحنف هتلسرأ يذلا لاملا ةدايز امأو .مهيدلاو نم كتيعر ىلع قفشأ نوكتل كانيلو امنإو
 هللا ترختسا دقو .نيرابجلا كلسم كلذ يف تكلسو مهليصف تعجأو مهنيمس تلزهأ نأ دعب الإ كلذ ىلإ

 هنكمي ال خيشلا نأ ريمألا ملع ىلع نوكيف .ىهتنا ءصاعلا نب ورمع ىلإ ةرامإلا داعأو هلزعف كلزع يف ىلاعت

 يف ةدايزلا لوبق هتعامج نوناق نإف ءناطلسلا لام يف دزو دالبلاو دابعلا ملظاو ةيالولا هذه ذخ :كل لوقي نأ

 «ةنازخلا تصقنل ةيعرلل ملظ كانه ناك ول :نولوقيو ةيعرلل لامعلا ملظ مدع ىلع اهوصحب نولدتسي مث .لاومألا
 ىتح كخيش ىلع ريمألا اهيأ ربصاف .ملظلا ةرثك نم تكله دق ةيعرلا نإ :مهل لاق نم لكو خيشلا نوبذكيو

 اى اهيف ادهاز مهدحأ ريصيو ايندلا بح نع نوعجريو «كلذ ببس نع ءارزولا لأسيو ةنازخلا لام صقني

 ةهج ىلإ لبقت ةنازخلا تمادام امأ .ةيالولا يف كتدعاسمب ذئنيح كخيش بلاط مث «مهدأ نب ميهاربإ اهيف دهز

 تنأ (ب1606) كسفن تنطو نإ الإ كتيلوت نكمي الف ءايندلا يف اودهزي مل ناطلسلا ةيشاحو ةلماك ناطلسلا

 .رانلا لوخد مث دالبلاو دابعلا ملظ ىلع كخيشو

 ولف «ناطلسلا لام اهنم يتأي يتلا ةداملا ةرامع ىلإ نوتفتلي ال ءارزولا نإ :لوقي ركاسعلا ةاضق ضعب تعمسو
 هوسبح زجع اذإ مث هوطعأ ةيعرلا نم اهذخأ ىلع ةردقلاب لقعلا يضقي ال ةدايزو دالبلا جارخ يف داز ًاناسنإ نأ

 ةرامعل الإ ناطلسلا ةعامج رظني ال :لاقف .ملظلا نم تبرخ دق دالبلا نإ :ةاقناخلا يضاقل ةرم تلقو .هوبقاعو

 باب نم ىشم اذإ لوقي نم :يل لاق مث .مهبارخ الو مهقيض ىلإ نورظني الف نوحالفلا امأو ءاهلهأو رصم تويب

 اوملعاف .ىهتنا ءتبرخ دق رصم نأ ةمحزلا نم هيف عراوشلا امو قئالخلا ءالؤه ىأرو ةيرعشلا باب ىلإ ''*ةليوز

 .نألاأ

 .ةليوزلا هر
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 كلذ لبق ىلاعت هللا اولأس اف ,ماكحلا روج مدع متبلط نإو .هلهأ قحتسي امو مكنامز اوفرعاو ءارمألا اهيأ كلذ

 .ضرألا نم ملظلا عفر هولأسا مث ءاملوأ ىلإ ايندلا رخآ دوعي وأ ءًاديدج ًاقلخو ًاضرأو تاومس مكل قلخي نأ

 نم مكدعو ام لوصح يف ريقف ىلع اوحلت نأ مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس ”*تعمس دقف

 يذلا دولوملاك يهف «هيف ىلاعت قحلا اهلعج يذلا اهتقو اهب أطبأ امنإو اهب ئطبي مل خيشلا نإف .ًالثم ةفيظول ةيالولا
 ىلع ًارهق جورخلل (أ187) بلاطلا وه ناك هقلخ لمك اذإف .هقلخ لمكي ىتح روط دعب ًاروط همأ نطب يف ىبرتي

 لوقلا كلذكف تام ابر لب ءجرخ اذإ جتني ال هقلخ مامت لبق همأ نطب نم دولوملا جارخإ بلط نم نأ كف .همأ

 ملع ةرضح نإف .هل عفن اهب لصحياالو اهبحاص جتني ال ريقفلا هجوت راصعمف اهتقو لبق تلصح اذإ ةفيظولا يف

 .ًاططش هفلك دقف هتقو لبق هب دعو ام زاجنإ ًاريقف فلك نمف «دلولل نطبلاك ةفيظولا اهيف ىبرتي يتلا ىلاعت قحلا

 ءاهبلاط وه ام رثكأ هدنع نوكتل اهبحاصل ةبلاط ةفيظولا :لوقي هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمس دقو

 مسق :نيمسق ىلع قازرألاو فئاظولا لوصو لعج ىلاعت هللا نأ كلذ حاضيإو .رخآلا كرحتب امهدحأ نوكسو

 ًاقلطم لضفأ توكسلا لاقي الف ؛هل يعسلا ىلع هيلإ لوصولا ىلاعت هللا فقوأ مسقو ؛لاؤس الب هبحاص يأي
 ىلاعت هللا ىلإ هجوتي يذلا وه خيشلا نوكي دق :لوقي ىلاعت هللا همحر هتعمسو .ىهتنا ءًاقلطم لضفأ كرحتلا الو

 ءاهالوت اذإ رضلا نم اهيف هريمأ ىلع ام تابثإلاو وحملا حاولأ يف ىأر امل هريمأ ىلع ةفيظولا كلت ةيلوت ءاطبإ يف
 ءاطبإ بلطف .هقنش مث هتبوقعو كلذ دعب هسبح مث «قح ريغب سفنلا '*'هلتقو لطابلاب سانلا لاومأ هذخأ نم

 (ب87١) خيشلا مكحف «حاولألا كلت يف هآر ام ىلاعت هللا وحمي نأ ءاجر هب ةمحر ةفيظولا كلتل هريمأ ةيلوت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىهتنا ءىمعألاك ريمألا مكحو ريصبلاك

 ؛خيشلا يف هداقتعا لزلزتي اليل ودع الو دساح لوق هيف لبقي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 «ةرخآلاو ايندلا يف هموم» لمحتو هحصنو هداشرإ يف خيشلا ماقم ماق ودعلا كلذ الو كلذ دعب هب عفتني وه الف

 ءارمألا نم يندقتعي نم لك دنع ينصقني نمب ىلتبم لزأ مل ينأ مدقتو .رذحلا دشأ كلذ لثم نم ريمألا رذحيلف

 مالك ىلإ نوتفتلي الف .ناطيشلا ركسع ىلع قحلا ركسع بلغي نكلو ءركاسعلا ةاضقو رتافدلاو برعلا خياشمو

 ىلإ رخأ ودع هفلخ دحاو تام املك ينصقني نم مهدنع ىلاعت هللا ضيقي لزي ملف .دادغب ينب اميسال ءودعلا كلذ

 .نيملاعلا بر هلل دمح او ءينصقني ودع لكل رفغيو ينبحصي ريمأ لك عم ريبدتلا نسحب ينربدي هللاف .اذه يتقو

 مل نإف ءاهلك هلاوحأ يف ةماقتسالاب هرمأو هبحص اذإ هرمأ لثمتي نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو
 هنم هوبلط ام لاوحألا بابرأ ءاطعإب هرمأ اذإ هرمأ لثمتي نأ هيلع بجاولا نمف جوعلا يف ىدامتو هرمأ لثمتي

 موصنلا ءاضرإو ةرفغملا '؟'هل ىلاعت هللا اولأسيل وأ «هلزع نوديري نيذلا ةالولا عم هتلمح اولمحيل ءايندلا يف

 كلذو اوبلط (أ1481/) ام لاوحألا بابرأ ءاطعإ امإو ةماقتسالا امإ هسفنل ريمألا رتخيف .ةرخآلاو ايندلا يف

 .ضايب كانهو ر نم طقاس 1!تعمسال

 .هتلق :أ

 .ر نم طقاس «هل»



 1١59 # ءارمألا ةيحص طور ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 هتياحل ًائيش هولأسي مل (يقتسم ناك نإف ءجوعأ ناك نإ الإ ًائيش دحأ نم نوبلطي ال مهنإف .تافآلا نم هومحيل
 هيلع اوردقي مل هل كلذ اودارأ ول لب .هوطعي مل مهل هطعي ملف ًائيش هولأس مهنأ ردق ولو «هتماقتساب تافآلا نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 اذإ هيلع هيصويو ًالثم رادرتفدلا وأ ةاشابلا هل ملكي نأ هفلكي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 «كلذ لثم نع خيشلل هزنملا وه نوكي نأ هيلع بجاولا امنإو .هنارقأ نم دحأل هتفيظو ءاطعإو لزعلا عقوت

 رمأ ريبدت يف رادرتفدلاو ةاشابلا ناك امهبرو .هل ةحلصم هيف ناك نإ كلذ يف هل ىلاعت قحلا لاؤسب هنم يفتكيو
 هعيطي نأك حلاصملا نم هريغ ةيلوت ىلع بترتي امل حلصأ ريمألا اذه لزع نأ مهل رهظو ةكلمملا حلاصمب قلعتم

 فص يف ءايلوألا نم ةبونلا باحصأ ناك امبرو .هبحاص هلزع مدع يف خيشلا ناعمسي الو ؛هريغ نود ةاصعلا

 ناك اهبرو .هريمأ ةيالو نم لأس امل خيشلا ةباجإ ىلع ةالولا نم دحأ ردقي الف «هتيلوت نوديريو ريمألا اذه ودع

 اولوي مهنأب مهل خيشلا ةبتاكم ىلع يلوتملا كلذ ةالولا علطيف ؛هودع ةيلوتو ريمألا كلذ ودع ةيلوت هللا ملع يف

 اذه هحبر ايف .هتيالو ةدم كلذ دعب ةعافش هل لبقي الف «ديدجلا ريمألل ًاودع خيشلا ريصيف هودع نود هريمأ

 رذح ىلع لفغملا خيشلا نكيلف .رخآلا ريمألل (ب141) ةوادع ةهج نم هرسخ هريمأ ةقادص ةهج نم خيشلا

 خيشلا نأ عقو نإ مث .هتيلوتو هودع لزع يف وأ هتيالو ماود يف ةالولا هل بتاكي نأ هل ريمألا لاؤس ةباجإ نم

 ىلع ردقي مل كلذلو «هللا ريغل ريمألا كلذل هتبحص نأ ىلع ةمالعو ايندلل هتبحم عرف وهف ؛كلذ يف ةالولا بتاك

 هرطاخ يعاري ناك ال هريمألا دي يف يف ًادهاز ناك هنأ ولو .هتيلوت يف ةالولا ةبتاكم نم هلأس |هييف ريمألا ةفلاخم

 .هوجولا نم هجوب هسفن رضيو
 ضرع يقي نأ خيشلا ةبحص يف ريمألا قدص ةمالع نم :لوقي هللا هحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نأ فاخأ يديس اي :لوقيو كلذ نم هعنمي هتيلوت يف ةالولا بتاكي نأ خيشلا دارأ ول ىتح ءوه هضرعب خيشلا

 عم اوبدأتو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .كلذ ىرن ال نحنو كماقمب لالخإلا كلذ نم لصحيف كلوق اودري

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةرخآلاو ايندلا يف مكل ةريخلا هيف ام مكل لعفي نأ مكل ىلاعت هللا هلاؤسب اوفتكاو مكخيش

 ريصي لب ًالثم هتيلوت يف هنم دعولا هب قبس ام زاجنإ يف هيلع حلي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ةئام دعب ول ؛هدعو هللا ذفني نأ دبالف ًاقداص ريقفلا ناك نإو .اهتاقوأب نوهرم جئاوحلا ءاضق نإف «بدألا مزليو

 .دابعلا نيب هيلو بذكي ال ىتح مانملا يف وأ ةنس
 يف هيلع حلأ امل هلوق يف (أ18) هريمأل ريقفلا ىرو اهبر :لوقي هللا همحر يوانشلا دمحم يديس تعمسو

 ًالثم هخيش سلجم نم ماق اذإ هرهظب هتيلوت كلذب دصقو .كنتيلوت نم دب ال :هل لاقو هتفيظو هيلوي نأ هللا لاؤس
 ريقفلا نإف .ريقفلا ةسايس نسح نم اذهو «هتيلوت مدع ىلع ربصلا مدعو جض نيح كلذب ريمألا عور نكسيل

 .بصنلاو بذكلا نع مهماقم هزني

 .لوتي ملو ةعمجلا تضمف «ةعمجلا هذه يف كتيلوت نم دب ال :هريمأل لاق هنأ نيدلا لضفأ يخأل عقو دقو

 هلل دمحلاو «ىهتنا ءانسلجم نم تمق اذإ انع كرهظب كتيلوت تدصق امنإ :لاقف ؟مكدعو نيأ :ريمألا هل لاقف

 . نيملاعلا بر
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 .اهيف هتيلوت بلطي يتلا هتيالو يف هتدعاسم ريقفلا نم بلطي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 كتلأس :هل لوقيو هخيش ىلع قفشي نأ ريمألا ىلع بجاولا نمف «هتيلوت يف ىلاعت هللا لأس ريقفلا نأ ردق ول لب

 .قئالخلا تاعبت يف يكيرش نوكي كلثم نأ يغبني الو اهيف يل صالخ ال هنإف «ةيالولا هذه يف يل لأست ال :هللاب
 هتبحص ديري ام لوأ ريمألا ملعي نأ ريقفلا ىلع بجاولا نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 اذه نكل .اهيلإ هلوصو مدع يف ىلاعت هللا ىلإ هلك ههجوت امنإو «ةيالولا كلت بحت ةدحاو ةرعش هيف سيل هنأب
 هلل دمحلاو ؛كلذ لثمب ظفلتلا ىلع ردقي ال بغارلاف الإو ءايندلا يف دهزي يذلا ريقفلا نم الإ هعوقو حصي ال

 .نيملاعلا بر

 نمم مهريغو هئادعأ ىلإ ناسحإلاب هرمأ اذإ هرمأ لثمتي نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو (ب184)

 ريمألا براقأ يسال '!"«[ةرخأو ايند] هل ريخلا هيف اهب الإ هرمأي ال ريقفلا نأل «هيلإ نسحي نأ هسفن هعواطت ال
 ناطلسلا باب ىلإ بهذ ابرف هيلإ نسحي مل نإ هنإف .صلبلا نم اهيف هل لخدي امو هتيالو سئاسد نوفرعي نيذلا
 كلذ هنم ناطلسلا ةعامج لبقو «لتقلا قحتساو هسفنل ناطلسلا لام ذخأو دالبلاو دابعلا ملظ هنأ هيف ىهنأو

 داقناو هنم هآرام متكو هتروع رتسو هيف ًاركش سانلا لوأ نم ناكل هيلإ نسحأ ناك هنأ ولو .ريمألا كلذ اولزعو

 .دايقنالا دشأ هتعاطل

 قوف اهب هئادعأو هلهأ ىلإ نسحي نأ ريمآلل يغبني ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 مهتيافك قوف كباحصأو كمالغو كتجوزو كدلو ىلع قفنت ال :هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق دقف .مهتيافك

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءىهتنا ءكيلإ مهتجاح ردقب نوكت كل مهتعاط نإف ؛ءكتعاط نع نوج رخيف

 دعب الإ يورخأ وأ يويند رمأ لوصحب هل ءاعدلا يف ريقفلا لأسي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 بكترم وهو ءاعدلا خيشلا نم بلطي نأ هل يغبني الف «هنم ىلاعت هللا هملعي بنذ لك نم ةنطابو ةرهاظ ةراهط

 .مهل ةبوقع (أ189) ةاصعلا قح يف هؤاعد باجي ال دق خيشلا نأل بونذلا نم ًادحاو ًابنذ

 نيقفانملا نم وهف هتينالع لثم هتريرس نكت مل نم لك :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 خيشلا باجي فيك هيلع نابضغ قحلا ناك نمو ؛مهيلع نابضغ ىلاعت هللاو رانلا نم لفسألا كردلا يف نوقفانملاو

 ال ةيالو لوصح يف هل ىلاعت هللا لأسي نأ ىلإ هخيش فلكي نأ ريمألل يغبني فيك :لوقي هتعمسو .هل ءاعدلا يف

 تايالولا هذه باحصأ نإف ؟كلذ وحنو برعلا ةخيشمو فشكلاو ةبسحلاو ءاضقلا ةيالوك اهيف هل صالخ

 لطابلاب سانلا لاومأ ذخأو مراغملاو ملاظملا ةيابجو ءاهتاوهشب عتمتلا وأ ايندلا يف عسوتلا بلط مهيلع بلاغلا

 ناك امبر ريمألا اذه لثمو .كلذ وحنو انزلاو رمخلا برشك ًامارح ولو هجرفو هنطب تاوهش يف كلذ فرصو

 ريقفلا بلاطي الو هسفنل ريمألا هبنتيلف «تاراسكو عراقم هبرضو لزعلا قحتسيو لطابلاب سانلا لاومأ لحتسي
 يتلا تافصلا هذهب ناك اذإ امأو .بونذلا نم بنذ هيلع نكي مل نإ الإ هتبوقع مدعو هتيالو ماودب ءاعدلا ةباجإب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هب فسخلا قحتسي (نإف اهانركذ

 .ةرخآلاو ايند أ اند



 ١9/١ 15 ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 اذإ هريغل وأ هسفنل ايندلا رومأ نم هنم هبلطي ءيشب هيلع لخبي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو
 ةحلصمل الإ ريمألا نم (ب184١) كلذ بلطي ال هنإف ءيعرشلا هقيرطب ءارمألا اياده لوبق زاوج هبهذم ناك

 ةبحص يف لخد ام ريقفلا نإف ًاضيأو .هتيابن نع ًالضف هتيادب يف ايندلا يف ريقفلا دهز لامكل ءارمألا ىلع عجرت

 هيطعي ام عيمجف «ةرخآلاو ايندلا يف تافآلا نم هتيامحو هح اصم ليصحت يف هحور باهذ ىلع هعياب ىتح ريمألا

 .بئاصملا نم هلمحتي ام ةدحاو ةرذ يواسي ال ايندلا نم ريمألا

 هبحصن يذلا ريمألا اياده نم ءيش لوبق مدع انبهذم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 اهاسرإ نع ًالضف هل انتبحص ةدم انل ةيده لاسرإ هلابب رطخي ال ريمألا كلذ نأ يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتن لب «ًاقلطم

 ةرافنملا ناك اَذِإ اذه «ةراغلا دري ةرافغلا ذخأ نم :رئاسلا لثملا يف نإف .انع ةلمحلا فيفخت كلذ يفو ءاهل انلوبقو

 يف قداصلا ريقفلا طرش نم نأ باتكلا لوأ مدقتو .ىهتنا .تاهبش وأ مارح نم تناك اذإ فيكف لالح نم

 فقوو قتعو ةقدص نم ءاش فيك هيف فرصتي لالخلا هلام يف هميكحت دعب الإ هبحصي ال نأ ريمألل ةبحصلا

 هنأ ًاضيأ مدقتو .عفنلا ةليلق هل هتبحصف هلام يف هل فرصتلا قالطإب ريقفلا ىلع حشي ناك اذإف الإو .كلذ ريغو

 ًاريقف بحص ريمأ لك نأو ايندلا ةبحت ىلإ هتبسن مدعو ةفعلاو حالصلا '*”هخيش يف دقتعي نأ ريمألا ىلع بجي

 .هخيشو هسفن ناخ دقف طورشلا هذه لع

 ةدم ةيده هيلإ يدب. ال نأ هبحصي يذلا (أ40١) ريمألا ىلع طرتشي هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ ناك دقو

 بارخو لزعلاب كيلع توعدو كنيبو ينيب ةبحصلا تعطق ةيده يل '؟؛[تيدهأ] نإ :هل لوقيو هل هتبحص
 ريقفلا نم حمل ىتم ريمألا نإف .وه هسفن ىلع ًاسايق هنم اهبيصي ايندل هبحص هنأ هنم ريمألا حملي نأ ًافوخ «رايدلا

 بر هلل دمحلاو ءاحصن هل عمسي الو ةعافش هل لبقي ال هدنع سانلا داحآك راصو هبلق نم هتبيه تبهذ «كلذ

 .نيملاعلا

 هخيش هدرط اذإ هخيش نارقأ نم رخآ ًاخيش بحصي نأ نم هرذح ةدش ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 لثم يب لعفي نأ دعبي ال :لاقو ًاقذاح ناك اذإ يناثلا خيشلا هدرط اهبرو أتقم ريمألا ديزي كلذ نأل هترضح نع

 اذإ هيلع بجاولا امنإو .نيرادلا يف رسخيو ءايلوألا نم دحأ ةبحص يف مدق هل تبثي الو لوألا خيشلاب لعف ام

 هدرط ام هنأ ىلع هلمحيو ؛هيلع هرطاخ بيطي ىتح هباتعأ مزليو هتبحص ىلع تبثي نأ هترضح نم هخيش هدرط

 .ةيبرتلاو حصنلا يف هخيش عم ديرملاك ريقفلا عم ريمألا نإف ءابيدأتو ةيبرت الإ هباب نع
 ةعدربلا عضوو هكيلام ةرضحب هتمامع '!"دهيو نوخيش ريمألا برضي يمجعلا فسوي يديس ناك دقو

 .ريغتي ل كلذب ضار نوخيشو هبكرو ةرم ريمألا رهظ ىلع

 .هيف ر
8 

 .ةيدها:] “4!

 .زبب :دوصقملا لعل "“*
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 نأ دعب الإ ريقق ةبحص يف لخدي نأ ريمأل يغبني ال :لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو

 .فلاتملاو فويسلا هنع هدري الو فراص هفرصي ال ثيحب ةبحملا دشأ هبحيو هسفنو هلام يف همكحي (س1940١)

 ذإ هباب '*"[نع] هدرط نم ريقفلل دب الو ءأتقمو ًاقافن كلذب دادزا قيقحت ريغ نم كلذ ريقفلا مهوأ ريمأ لكو

 نمل لوقي دينجلا ناك لب .ةحاسملا ماقم ىلع نوطبضني الف ليلقلا نم لقأب دبعلا نوذخاؤي |مبر كولملاك ءارقفلا

 .ىهتنا ؛كولملا بدأ ةياهن دعب نم ئدتبي انعم بدألا ةيادب نإف «ىلاعت مث كولملا بدأ يخأ اي ملعت :هتبحص ديري

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءأريقف متبحص اذإ هيلع اولمعاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف

 يف عفش اذإ ناطلسلا ةعافش دري ال امك مولظم يف ةعافش هل دري ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 مهتا نم لام هبهنك ةعيرشلا دودح هيف ىدعت [يف الإ ريمألا دنع نوعفشي ال ءارقفلا نأل ىلوأ وه لب «هدنع دحأ

 َنيِذَلا ِرَذْحَبْلَقل ىلاعت لاق دقو .ةرهطملا ةعيرشلا بحاص ةبراحمل ضرعت دقف ريقف ةعافش در نمف «ألثم ةمهتب

 "ميل ٌباَذَع ْمُهَبيِصْي وأ هنو ْمُهَبِِصُت ْنَأ هرمَأ ْنَع ِنوُفِلاَ
 ايف الإ ريقفلا ةعافش دري نأ ريمألل يغبني ال :لوقي ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو

 نم (أ191) نيجذاسلا ضعب هيف عقي | «فرعلا وأ ةعيرشلا دعاوق هتعافشب فلاخ نإك هيف ريقفلا ىلع ىطغ

 اوقلطأ يعرش عنام هقيرط يف نكي مل نإ ءاذكو اذك نولعفت مكنإ :ريمألا ةبتاكم يف ركذأ تنك كلذلو .ءارقفلا

 لك .بدأتي ىتح هيلع مكعم نحنف كلذك رمألا نكي مل نإو ؛هدح غلب هيف بيدأتلا ناك نإ نجسلا نم ًانالف
 اوملعاف .لولبي وأ جذاس نإ لوقيو ةعافش يل لبقي كلذ دعب دوعي الف «يلقع ريمألا هفسي ''*نأ نم ًافوخ كلذ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ءارمألا اهيأ كلذ

 فيفخت نم هتيالو لبق هيلع هدهاع ناك يب ءافولاو هعم قدصلا ماود ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 «كلذ وحنو نيمولظملا يف هتعافش لوبقو ةقلخلاو ةمقللاب ''*ةيالولا كلت نم اضرلاو هدهج ةيعرلا نع ملاظملا

 .كالحلا قحتسي |منإف هيلع هللا دهاع اب فوي مل نإف

 نم ردنأ ءارقفلا دهع يف هلوخد دعب ءارمألا نم يجانلا :لوقي هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناك انه نمو

 :لوقي هتعمسو .هاهتنم ىلإ ليسلا نم عرسأ مهكالهف خيشلا هيلع اودهاع اهب ءافولا مدع مهيف بلاغلا ذإ ردانلا

 نامزلا نأل ًادبأ ىلوت نإ ملاظملا لاطبإ ىلع مزاع هنإ هلوق ىلإ يغصي الف ًاقذاح ريمألا بحصي يذلا ريقفلا نكيل
 ال هنأ هل فلحو هدهع يف لخد يذلا ريمألا ةبحص عطقي نأ ريقفلل يغبني :لوقي هتعمسو .كلذل لباق وهام

 دقو .هملظ نم الإ (ب41١) تداز ام اهنإف ؛هبكارمو هسبالمو همعاطم تداز دق هآر مث ىلوت نإ ًادحأ ملظي

 .ىهتنا ؟هتيالوب الام دادزي نمب فيكف ءصل وهف رقتفي لو ءاضقلا ىلو نم :هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق

 يف خيشلا هدعاس امبرو .تاعبتلا رئاسو مثإلا يف هل كيرش وهف هتيالو يف اريمأ دعاس ريقف لك :لوقي هتعمسو

 .أ شماه نم ةدايز «نع»
 ,327' رونلا

 .ر نم طقاس «نأ»

 .ةالولا :رأ ""*



 ١ا/“ #1 ءارمألا ةحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 اى ؛يسولف الإ ينالو ام :لاقو ربقفلا ةليمج يسن لوت املف «ةالولا هلاؤسو ىلاعت هللا ىلإ هجوتلاب ةيالولا كلت

 هحالصإ ىجرتي ريقفلا نوكي نأ الإ مهللا ءبجاو اذه لثم هتبحص ريقفلا عطقف .مهضعب عم كلذ انل عقو

 .ىريالو هب ثدحتي رمحألا تيربكلا نم زعأ راص دق اذه نكل ؛هتبحص ماودب سأب الف ائيشف ًائيش حصنلاب

 مهوبق ةينب نامزلا اذه يف ءارمألا ةبحصو مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 قحتست ال ةيعرلاف .هتيالو يف هتين نسحو ريمألا حالص ريدقتب مكل حصياال كلذ نإف «نيمولظملا يف مكتاعافش

 ىلاعت هللا بضغ دفنيو ةئيسلا مهلاعفأب مهلباقي نم نوقحتسي امنإ ,مهيلع هلمحو مهل هتفطالم ثيح نم هلثم
 .مهيف هرادقأو

 عاطقو صوصللا رثكي نأ ريمألا ةين داسف ةمالع نم :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 نع ًالضف هراد نم همئاهب صوصللا ببن اهبر ىتح ةيعرلا بولق نم هتمرح ىلاعت هللا بهذيو «همايأ يف قرطلا
 ىلاعت هللا متدهاع متنك اهب اوفوأو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .برعلا خياشم ضعبل كلذ عقو اى ؛هتيعر مئايب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «رئاودلا مكيلع تراد الإو .فورعملا (أ14؟) نم مكتيالو لبق هيلع

 نع جرخي ال ىتح كلذو وه هلقع نم متأ ريقفلا لقع نأ دقتعي نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو
 بناوجلا رئاس نم تافآلا هتتأو سكتناو سعت دقف هخيش نم ًالقع متأ هنأ دقتعا ريمأ لك نإف ؛هتراشإب لمعلا

 بوجح وه نمت ليصفتلا ىلع نيرادلا لهأ لاوحأ ىلع ىلاعت هللا هعلطأ نم لقع ماقم نيأو .برجيلف كش نمو
 ؟تافصلا نم هسفن هيلع توطنا ام اهتفرعم نع

 رومأ فرعي ال جذاس خيشلا نإ :ريمألا لاقف ءيشب ءارمألا ضعب هللا همحر صاوخلا يلع يديس حصن دقو

 .ىهتنا ءائيش امهنم ينع بجحي ملو نينوكلا يف عقي ام لك ىلع هللا ينعلطأ دق يبر ةزعو :خيشلا لاقف .ايندلا

 كلذو .ةسايس نسحب هنع هدرطي هتراشإ فلاخي راصو ريمأ هبحص اذإ ىلاعت هللا همحر رينملا دمحم يديس ناكو

 كلذ ىلإ ريمألا كلذ لام اذإ مث «ًاريثك هترضحب هنساحم يف ثبي ريصيو ءارقفلا نم هريغ يف هداقتعا نسحي نأ

 هلجر لبق هيلع لخد اذإف هيلإ ريمألاب بهذي مث .مكايإو نحن خيشلا يديس روزن '*”اندوصقم :هل لوقي ريقفلا
 هنع ريمألا كلذ عطقنيف «ريمألاو هل ءاعدلا هلأسيو «نيملسمللو انل مكلجأ يف حسفي نأ هللا لاسأ :هل لاقو

 اوملعاف .يريغ (ب97١) دي ىلع هكاله ناكف ءارمألا ضعب عم كلذب انأ تلعف دقو .ىهتنا ؛هروزي دوعي الو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,مهدهع متضقنو مهتراشإ متفلاخ اذإ مكب خايشألا ركم اورذحاو ءارمألا اهيأ كلذ

 هئادعأ نم دحأ يف هبضغ ديفنت مدع نم هيلع هدهاع ناك ام ريغي ال نأ ريقفلا عم ًاضيأ مهدحأ قالخأ نمو

 نم ةيامحلا كلذ دعب ريقفلا نم بلطي مث «كلذ وحنو هنطو نم هجرخي الو مهنم ادحأ رداصي الو ىلوت اذإ

 هبضغ '١'دفني نم لدعلا مكحب ريمألا كلذل ىلاعت هللا ضيق امبرو خيشلا عم بدأ ءوس كلذ نإف .تافآلا

 ريمألا لقع ةفخ نمف .ءارمألا ضعبل كلذ عقو امك «مهئاطوأ نم مهجرخيو مهرايد برخيو هتعامج يفو هيف

 .اندوصقم اذه :ر

 ٠ /*# (/ / .كفتي :ر
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 يفو هيف هودع بضغ ديفنت مدع ىلاعت هللا نم بلطي مث ,حفصي الو مهنع وفعي الو هئادعأ يف هبضغ دفني نأ

 «كلذ لثمب ىلاعت هللا مكيزاجيل هتعامج نعو مكودع نع اوحفصاو اوفعاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف .هتعامج

 .نيملاعلا بر هلل ذمحلاو

 هل ىلاعت هللا يرجيل كلذو ددرت ريغ نم حالصلاب هيف ًامزاج نوكي نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 هخيش هل ركذ ابر هنإف .هخيش ءادعأ نم دحأ بيرقت نم ريمألا رذحيلف «برآملا غولبو تاريخلا خيشلا دي ىلع

 ودعلا كلذ نم عمسي نأ لبق ناك امك ضرعلا ميلس هلعجي نأ ديريو هنهذ يف اهدوهش لكشتيف صئاقنلا نم ءيشب

 هجوت قدص ىلع جئاوحلا ءاضق ةعرس يف لمعلا :اولاق دقو .ةيلكلاب هب عفنلا مدعيف )1١97( ردقي الف ؛هصيقنتو

 .داقتعالا كلذ لك هدقتعي ال هيلإ هجوتملاو ةيبطقلا ماقم يف ريقفلا ناك ول ىتح «ريقفلا ىلع ال ريقفلل اهبحاص

 يف هل عقيامم فشكلا لهأب ةصاخلا رومألا نم ءيش نع ريقفلل هلاؤس نم ريمألا رذحيلف .ةجاح هل ىضقت الف

 .ىصحت ال يتلا دسافملا نم كلذ يف امل هئاقدصأ زعأل ولو كلذب ملكتي ال نأ ريقفلا طرش نم نإف «لبقتسملا

 قفو ىلع رومألا تعقو اذإ هيف ةيالولاو حالصلا مهداقتعاو ريقفلا ىلإ مهنيعأ ةالولا قادحإ كلذ يف ام لقأ

 .سانلا اهاريل هخيش ةروع فشكي نم ةباثمب هنإف ءوسلا نم كلذ يف ام ىفخي الو .هفشك قيرط نم هب ملكت ام
 .هيدي ىلع ةقراخ وأ ةمارك روهظ قداصلا ريقفلا دنع ءيش حبقأ :لوقي صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ةءوسلا فشك ىري نم مهنمف ؛دهاشملا فالتخاب فلتخت ةروعلاو سانلا تاروع فشك نع عرشلا ىهن دقو

 ركذب موق ردكتي ىف .تالاكلاو تاماركلا ركذب '*"[ةءوسلا فشك ىري نم مهنمو ةروهشملا هصئاقن ركذب]

 لعف نم اهنأ مهدحأ دهش ناك ولو «سانلا نيب مهتامارك ركذب نوقداصلا ردكتي كلذك سانلا نيب مهصئاقن

 نم ائيش دحأل (ب197) ركذي الو انتروع رتس ةالولا نم هانبحص نم عيمج قزري هللاف .ةكرش اهيف سيل هللا

 '”هكخيش يف حالصلا داقتعاب اومزجاو ءارمألا اهيأ كلذب اوملعاف .نيمآ نيمآ نيمآ انم اهدهش يتلا انتالاك

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هل مكتبحص ةدم

 ريقفلا راص اذإ |ميسال ؛هل هتبحص تمداقت ملك ةبحم ريقفلا يف دادزي نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 بجيو .ًابرش الو ًالكأ الو ًالعن هل مدقي الو هتبحص لئاوأ هعم هلعفي ناك يذلا لابقإلا كلذ لك هيلع لبقي ال

 هنأو ؛هدوو هتبحم تابثو هب خيشلا قوثو ةمالع نم لئاعفلا هذه لثم نأو «ةنسحلا لماحملا ىلع ريقفلا لمح هيلع

 ناكف .داقتعالا فعض نم هدنع هاري ناك امل كلذ وحنو ماعطلا هل مدقيو ةبحصلا لئاوأ هيلع لبقي ناك اهنإ

 ,رذحلا لك خيشلا عم بدألا ءوس نم ريمألا رذحيلف .هحصن لبقيو ةبحملاب هيلإ ليميل فيلأتلا كلذب دصقي

 عقو هنأ ردق نإو .هبلقب الو هناسلب ال هيلع ضارتعا هنم عقي ال خيشلل ذيملتلاك وأ ريقفلل مداخلاك هسفن ىريو

 «ةبحصلا يف ةدئاف الف الإو اديدج ءانب هل ينبيو ةبحصلا هيلع ددجيل هب خيشلا مالعإ هيلع بجو كلذ هنم

 مكدو تابثب هتفرعم ةوق ىلع كلذ اولمحاو ؛مكيلع مكخيش لابقإ لق املك اوحرفاو ءارمألا اهيأ كلذ اوملعاف

 .ر نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 .مكريمأ :رأ 0



 ١1/6 # ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ باتك رصتخم

 مكل هرجه لوط ىلع هعم اوربصاو ؛ةيوطلا ثبخ نم هيلع متنأ امل مكيلع هلابقإ مكقاقحتسا مدع ىلع وأ هل
 .نيملاعلا (أ15١) بر هلل دمحلاو ,بدأو ةرابع نسحب هوقراف الإو ءمكيف همكحو

 «خايشألا نم هريغ نود هيلإ دانتسالا هل رهظي نأك ةبحصلا يف هنوخي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 موقلا عمجأ دقو مكريغ ًاخيش يل فرعأ ال :هل لوقيو ًارس هيلإ ددرتي ريصيو هملع ريغ نم رخآ ًاخيش بحصي مث

 ىلإ قيرطلا هيلع برقيل كلذو «ديرملا يف كلذ اولاق امك دحاو ريقف نم رثكأ بحصي نأ ريمألل يغبني ال هنأ ىلع
 «ًاماقم ىلعأ نيخيشلا يأ يف ددرتلا نم ملسي نأ لق رثكأف نيخيش بحص نم لك نإف .هدوصقم ىلإ لوصولا
 اولعج اذإ ةدحاو ةرود رودت ال ىحرلا اولمأتو .برجيلف كش نمو ءامهنم لكب هعفن لطب '* كلذ لصح اذإو

 نيعبسلا بحصي ناك مهدحأ نأ نم حلاصلا فلسلا نع لقن ام امأو .لقاع لكل ةربع كلذ يف نإف ءنيبلق اهل

 لكأ نم هيلع مه امل ةرخآلاو ايندلا رومأب ًاريصب ناك مهنم دحاو لك نأ ىلع لومحمف دحاو تقو يف ًاخيش

 يشمي ردقي ال ىمعألاك مهنم دحاولا راصف «مهدعب يذلا نمزلا يف سانلا لاح سكع تاعاطلا ةرثكو لالحلا

 بهذم مازتلاب مهومزلأ اى دحاو خيش مازتلاب نيديرملا ءالؤه ""خايشألا مزلأ كلذلف .قيرطلا يف ةوطخخ هدحو

 اهيأ كلذ اوملعاف .هريغو نازيملا باتك يف كلذ ىلع مالكلا انطسب |ك ؛مهب ةمحر نيدهتجملا بهاذم نم دحاو

 يأ ين متككش نإو ؛كدالب يف خيش لك نع مكيفكي هنورت نم الإ خايشألا (ب44١) نم اوبحصت الو ءارمألا

 حجرت اذإف ,مهنم ًادحأ مكبلق يف حجري نأ دوجسلا يف ىلاعت هللا اولأساو نيتعكر اولصف ًاماقم ىلعأ خايشألا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,بدألا نم هقح هيطعيو هبحصيلف دحاو مكنم دحأ دنع

 «تاهوركملاو رئاغصلاو رئابكلا نم هبكترم وه امن ًائيش هنع متكي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 بيرغ قلخ اذهو .ةبحصلا يف هناخ دقف خيشلل كلذ ركذ نم ىحتسا ريمأ لكو «ةبوتلا بابسأ ىلع هلديل كلذو

 اهركذ '*”ناك هنأ ولو .هبر نيبو هنيب اهلعفي يتلا هصئاقن نم ءيش ركذب خيشلل حمسي ريمأ لق نامزلا اذه يف

 يدي نيب فوقولا لوط نم هحارأو رادلا هذه يف ىلاعت هللا دنع هيف عفشي وأ ةرفغملا وأ ةبوتلا هل هللا لأسل خيشلل

 .باسحلل ىلاعت هللا

 هيف عقو ًادحاو ًابنذ هخيش نع متكي ال نأ ريمألا ىلع بجي :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هملأ ماد بيبطلا نع همتك ءاد لكف بيبطلا عم ضيرملاك خيشلا عم هنأ ريمألا اذه نع باغو «ءايح اب للعتي مث

 .ىهتنا ؛هيلع

 ًالضف هل ىري ًادبأ داكي الف ءسكعلا نود هيلع لضفلا ريقفلل ىري نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 ضعب نم نوسبليو نولكأي |منإ هلايعو هنأ ىري لب «ًالثم هتيواز ىلإ اهلسري يتلا ايادهلا نم ءيشب خيشلا ىلع
 دمحمل ةرم تلق دقو .هئاعد ةكربب الإ مهقزر (أ40١) بابسأ مهيلع لهس ام ىلاعت هللاو مهيلع خيشلا تاقدص

 .كلذب :ر

 .خياشملا :ر

 .ناك ناك :ر
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 .كلايع ةلمج نم انلك :روفلا ىلع لاقف «ًريثك هنوبحي هتوخإو ريمألا نبا نيدلا فرش يديس نإ :دادغب نب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيمآ مهللا نيمآ هحماسيو همحري ىلاعت هللاف .هريغ نم كلذ لثم عمسأ ملو هبدأ ينبجعأف

 نم هفوخ مدعو دالبلاو دابعلا ملظ ةبحم نم هدنع ثدح اهب خيشلا ربخي نأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 خيشلا دهع ريغ |مبرف .نآلا ءارمألا يف زيزع اذهو لزعلا وأ حالصإلاب هل ىلاعت هللا لأسيل باسحلا موي ىلاعت هللا

 هذه يف مدقتو .ةيالولا هذه نم لزعلا وأ حالصإلاو ةبوتلاب يل هللا عدا :ريقفلل لوقي الو دابعلا ملظي راصو

 هللا لأسي نأ هلتق وأ هسبحو هبرضو هلزع الإ بونذلا نم هريمأ رهطي ال هنأ ىأر اذإ خيشلل يغبني هنأ ةمتاخلا

 ةبحص نم رذح ىلع ريمألا نكيلف .هيف ًاضغب ال هتبحص نحب ءافوو باسحلا مويب ًاناميإو هيف ةبحم كلذ هل ىلاعت
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,نيقداصلا ءارقفلا

 هتقفش نم رثكأ هيلع قفشي لب هايند وأ هنيد يف ًاررض ريقفلا ىلإ رجي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 نع ففعتي هنأ ىلع هتيالو لبق باصنلا وأ جذاسلا ريقفلا دهاعي نأك كلذو ءرارم هركذ مدقت [ى هسفن ىلع

 ريغي مث «ألثم مهرد نم مهنم ًادحأ (ب146١) صلبي الو مهاومأو مهميرح ظفحيو هتقاط بسح هتيعر لام

 ءاضعب مهضعب لقب مهيلإ ريشيو ةوادعلاب مهنيب يمريو ةيعرلا لاومأ بهنيو لتقيو ملظي ريصيو دهعلا كلذ
 نأ (ىك ةيالولا كلت ىلع هدعاس نم لك قنع يف كلذ مثإ ناكو .ءارمألا ضعبل عقو امك نيقيرفلا بهن اولتق اذإف

 .هبحاصي رضأ دق امهنم دحاو لكف ءًاضيأ ريمألا قنع يف خيشلا كلذل لصاحلا مثإلا

 هتبحاصم ةهج نم مثإلا كخيش لمحت نأ كايإ '””:ريمأل لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هلوخدل ًاببس نكت الو هدهعب يفوت نأ كيلع بجي كلذف رانلا لوخد نم كل هحصنب كل ًاعئام ناك اك لب ءكل

 هلل دمحلاو ,مكنيد ىلع قفشي امك مكخيش نيد ىلع اوقفشأو ءارمأل اهأ كلذ اوملعاف .ىهتنا ؛كلجأل رانلا

 .نيملاعلا بر

 بلطي نأك «كلذ ريغ هنطاب يفو ىلاعت هلل هتبحص نأ هل رهظي ال نأ ًاضيأ ريقفلا عم مهدحأ قالخأ نمو

 لثم نإف .ةمتاخلا هذه يف هركذ رم مى هلبق هخيش '*"رضي كلذ نإف .دوجولا يف عقي |مب هفشاكي نأ نطابلا يف هنم

 لج قحلا كلذكف «ةيعرلا نيب هرس ىشفأ نم لتق ىري كولملا ضعب نأ (مكف .كولملا رارسأ نم دودعم كلذ

 .هل ةبوقع تومي نأ ىلإ كلذ دعب فشكلا هنع بجحو ماوعلا نيب هرارسأ يشفي يذلا خيشلا تقم اهبر العو

 رومألا نم (أ )١15 ءيش ىلع '*"هل فشكي نأ هخيش فلك نم :لوقي هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 ىلع بجي :نوققحملا لاق دقو .كلذ نع ًابوجحم مأ فشكلا لهأ نم '”"ناكأ ءاوس ًاططش هفلك دقف ةلبقتسملا
 مهتويب روعق يف هنولعفي امو '"'سانلا تاروع ىلع عالطإلا نم رذح ىلع نوكي نأ فشكلا ىلاعت هللا هاطعأ نم

 ,ريمأ ال :رأ اا

 .ر نم طقاس (رضي)

 .ر نم طقاس (هل»

 .ناك :ر

 .ءاسنلا :ر
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 عالطإلاب ًاصاخ كلذ لعجي نأ ىلاعت هللا لأسيلف هيلع فشكلا ءاقب ىري ريقفلا ناك نإو .يناطيش فشك هنأل

 مدنيو بوتيف «هبنذب خيشلا هربخأ اذإ هتياده ىلاعت هللا ملع يف قبس نمب وأ مهئواسم نود سائلا نساحم ىلع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ىهتنا ءنطابلاب ولو هبذكي وأ هيداعي نأ نود كلذ ىلع هبر لضف ركشيو

 يذلا هلل دمحلاو ؛قالخألاو بدألا نم سورطلا هذه يف همقر انل ىلاعت هللا دارأ ام رخآ '"'كلذ نكيلو

 قالخألا هذه يف اوعلاط اذإ مهدعب نمو ناوخإلا عيمج يصوأ انأو .هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده

 مهنورمأيو ًانطاب ةيهلإلا ةمسقلا مدعب مهنورذعي لب ءمهوردزي ال نأ اهب نيقلختم ريغ ملعلا ةبلط بلاغ اوأرو

 باحصأ ضعب نم نوتوقمملا هيلع ام سكع نولماعلا ءاملعلا هيلع جرد امك ءًارهاظ اهب قلختلا بابسأ يف ذخألاب

 هخيش ةبحصب عفتنا نم ةمالع نم : خايشألا (ب97١) لاق دقف .صالخإ الو قدص ريغب مهبحص نم ءارقفلا

 ًاريخ مهلك سانلا ىريو ؛نيملسملا نم دحأ ةروع يف رظن هل سيل هسفنل ار ظان هتبحص نم جرخي نأ ءارقفلا نم

 نم دحأ هبجعي داكي ال سانلا بويع ىلإ ًارظان هتبحص نم جرخي هنإف .هخيش هتبحصب عفتني مل نم سكع هنم
 ءيثب عفتناو اذه يباتك يف رظن نم لك ىلاعت هللاب لأسأ انأو .كلذ لثم نم مكايإ مث مكايإف .نيحلاصلاو ءاملعلا

 «قبسي باذع ريغ نم طارصلا زواجأ ىتح ةرخآلاو ايندلا دئادش يف يديب ذخأي ىلاعت هللا نأب يل وعدي نأ هنم

 افع ينارعشلا ىلع نب دمحأ نب باهولا دبع هفلؤم هبتكو كلذ لاق .هلثمب هيزاجيو هنم كلذ بيجتسي هللا لعلف

 ناضمر رشع سماخ نينثالا موي هفيلأت نم غارفلا ناكو .ًارفغتسم "لقوم ًايستح السم ًايلصم ًادماح هنع هللا

 ءاعيرألا ةليل ةخسنلا هذه خسن نم غارفلا ناكو .ةسورحملا رصمب ةئامعستو نيتسو عست ةئس هردق مظعملا

 هللا حتف يفاكلا هبر ىلإ ريقفلا ملقب فلأو ةئامو رشع دحأ ةنس روهش نم يناثلا دامج رهش نم نيرشعلاو ةعبارلا

 ٠'.هخياشملو هيدلولو هل هللا رفغ يرداقلا يعفاشلا يبلحلا يفاص ركب وبأ جاحلا نب

 .ر نم طقاس ؛كلذ»

 .الوقم:رأ

 نيثالثو نيتئامو فلأ ١57١ ةنس مرحم رهش نم تضم مايأ ةتسل دحألا ةليل ةفيطللا ةكرابملا ةخلا هذه نم غارفلا ناكو :ر

 هللا رفغ هللا دبع ديسلا نب دمحم ديسلا ريدقلا هبر ةمحر ىلإ جاتحملا ريقفلا ملقب ماللاو ةالصلا لضقأ اهبحاص ىلع ةرجحلا دعب نم

 .نيما ةحتافلا هبحاصلو هيف رظن نملو هخياشلو هيدلاولو هل




